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PENGANTAR PENERBIT

At Hamfutillahi Rabbil' Alamiin mentplranungkapan yang tepat untuk

mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla atas

rampungnya proses terjemah dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari im.

Shalawat dan salam semoga tercrrahkan kepada manusia pilihan dan panutan

umat, Muhammad SAW, keluarganya, Pt1sahabatnya serta orang-orang

yang mengikuti j ejak mereka

Perkembangn bulnr-buku tafsir memang tidak sedahryat perkembangan

buklbuku fikihpng dimiliki oleh setiap madztrab. Di Indonseia s€ndiri ulama-

ulamayang berkecimpung dala6 i[nu ini masihterbilang langka sehingga

karya-karya dalam bidang tafsir prm masih dapat dihitung olehjari. Dari sini

kami berinisiatifirntrkmemberikm sumbangsihpenedemattmWabbfilr Joni'

At B ayan an Ta',w il Ayi Al Qur' ankaryaimam besar, Ibnu Jarir Ath-Thabad

yang kanri dedikasikan untuk masyakat muslim Indonesi4 agar kita dapat

membacadan mematrami maksud dantujuan FinnanAllatr melalui buatt

pemikiran sang rmam besar ini.

Dalam edisi terjemah ini perlu diketatrui oleh para pembaca, batrwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjematrnya hal ittt

kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalah penafsiran dan penalouilan ayat'ayat.

A}himya, kami menglrarapkan saran dan laitik dali berbagai pihak untuk

perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllahjua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya.

Amin

Jakart4 September2007

PustakaAzzam
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"Dan mulailah Nuh rnernbuat bahtera' Dan setiap

kali pemimpin kaumnya berialan melewati Nuh,

rnereka mengeiekny d. Betkatalch Nuh,' I ika kamu

mengeiek kami, maka sesungguhnya katni (pun)

m en gei ekmu s eb agaim an a k arnu s ekali an m en gei ek

(karni). Kelak kamu akan rnengetahui' . Kelak karnu

akan mengetahui siapa yd,rrg akan ditimpa oleh azab

yang menghinakannya dan akan ditimpa azab

yongkekal."

(Qs. Huud [11]: 38'39)

Takwil firman Allah: e'i| ,{" i fu.s 6rtt Ut
3:3@ 6ii5 K,K.';IW LV;3 ot36 ii\i+a -;;
# {$ xG 3r, o* l,:t; ,;y. J5A1(Dan mutaitah Nuh

membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya

berjalan melewati Nuh, mereka mengeieknya. Berkatalah

Nuh, "fika kamu mengeiek kami, maka sesungguhnya kami

(pun) mengeiekmu sebagaimana hamu sehalian mengeiek

(hami). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan

ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan akan ditimpa

azab yangkekal.")
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Abu Ja'far berkata: Alrah swT berfirman untuk
menerangkan ayat tersebut, ,.Mulailah Nabi Nuh membuat
perahu. setiap kali tokoh masyarakatnya berjaran melewati
Nabi Nuh, mereka mengejeknya, 'Apakah kamu telah berubah
menjadi seorang tukang kayu seterah menjadi nabi, sehingga
mulai membuat perahu di daratan,? Nabi Nuh lalu berkata
kepada mereka, L VA:3 ol ,Jika kamu mengejek kami,, pada
hari ini, maka kami akan memperolok-orokmu di akhirat,
sebagaimana kamu telah mengejek kami di dunia. _<;:lX jF
'Kelak kamu akan mengetahui', birakamu ditimpa siksa Alrah,
siksaan yang menimpa orang-orang yang berbuat jahat kepadakami'' Itu terjadi saat Nabi Nuh membuat perahu.,,
sebagaimana dijelaskan daram riwayat-riwayat berikut ini:

18197 - Al Mutsanna dan shaleh bin Mismar menceritakan kepadaku,
keduanya berkata: Ibnu Abi Maryarn menceritakan kepada
kami, ia berkata: Musa Ibnu ya'qub mengabarkan kepada
karni, ia berkata: Faid 

-maura 
Ubaidillah bin AIi bin AbiRafi- menceritakan kepadaku bahwa Ibrahim bin

Abdurrahman bin Abi Rabi'ah mengabarkan kepadany4
bahwa Aisyah 

-istri Nabi sAW- mengabarkan kepadanya,
bahwa Rasulullah SAW bersabd4
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"y4r?ie; r*f'fi4?'r s'
,,seandainya Allah menaruh belas kasih kepada seorang dari

lraum Nuh pastilah Dia akan menaruh belas kasihan kepada

s eorang ibu anak ke cil. "

Rasulullalr SAW bersabda: "Nabi Nuh tinggal bersama

lraumnya selama seribu tahun htrang lima puluh tahun'

beliau berdalcwah dan mengajak kaumnya untuk menyembah

Altahhinggapadoalrhirmasanyaituiamenanamsebuah
pohon, lalu pohon itu tumbuh besar, dan bercabang-cabang'

kemudian beliau menebangnya, dan mulai membuat perahu.

Pada saat knumrtya berialan melewatinya, mereka bertanya

kepada beliau dan beliau meniav'ab: "Aht sedang membuat

perahu.,, Maka mereka pun mengeielotya sernya berkata,

,,Membuat perahu di atas daratan, bagaimana lramu bisa

menjalankannya!? Beliau berkata, "Kelak kalian akan

mengetahuinYa.
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Ketika Nabi Nuh telah selesai membuat perahu tersebut,

tiba-tiba air memancar dari bumi dan memenuhi ialan-jalan

hingga membuat ibu dari seorang anak kecil kctahttan dan

merasa khawatir terhadap analmya tersebut, karena ia

sangat mencintai anaknya itu, lalu ia membana keluar

analvtya itu menuju ke gunung hingga air itu naik sampai

sepertiganya, tcetika air telah sampai kepadanya, ia

membawa analmya hingga menaiki gunung, dan berada di

atas sepertiga puncak gunung, lrctilu air sampai kepadanya,

ia segera membawa analmya hingga sampai ke puncak

gunung, ketika air itu sampai pada batas lehernya, ia

menganglcat kedua tanganrrya hingga air itu menghayutkan

dirinya, lcalaulah Attah menaruh belas kasih kepada salah

seorang dari merelra (lraum Nabi Nuh), nisccya Dia akan

menaruh belas trasih trepada seorang ibu dari anak kccil

itu. "l

18198. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Disebutkan kepada

kami bahwa panjangnya perahu Nabi Nuh sekitar tiga ratus

hasta, lebarnya lima puluh hasta" dan tinggi perahu itu

menjulang ke langit sekitar tiga puluh hasta. Pintunya sama

lebarnya.2

HR. Al Hakim dalarr. Al Mustadrak Q1342), dan ia berkata tentang riwayat

tersebut, "Hadits ni shahih dari segi isnad, namtxr keduanya tidak meriwayatkan

hadits tersebut.' Adz-Dzahabi menganggap hadits ni mauquf. Al Haitsami

dalam Majma, Az-Zawa'id ($DOO), Ibnu Katsir dalan Al Bidayah wa An-

Nihoyah lilttf;, Ath-Thabari dalan Tarilh (l/116, ll7), dan Ibnu Abi Hatim

dalam tafsir (6D027) .

Ibnu Jauzi ialarn Zad Al Masir (41102,103) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

(6D02s).
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18199. AI Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Al Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak

menceritakankepadakamidariAlHasan,iaberkata:
"Panjang peratru Nabi Nuh adalatr seribu dua ratus hasta

sedangkan lebamya enam ratus hasta'"3

18200. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Mufadhdhal bin Fadhalah, dar.i Ali bin zud

bin Jad,an, dari Yusuf bin Mihran, daxi Ibnu Abbas, ia

berkata:AlHawariyyrrnberkatakepadalsaputraMaryam,

"Kalaulatr engkau adalah orang yang diutus kepada kami dan

mengetahui perihal perahu Nuh, maka ceritakanlatr kepada

kami."

Ia berkatq "Beliau lalu pergi dengan membawa mereka

hingga berhenti di sebuatr bukit pasir, lalu beliau mengambil

debu dan meletakknya di atas telapak tangannya, kemudian

berkata, .Apakah kalian tahu apa artinya ini? Mereka berkata,

'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau lalu berkata,

.Ini adalatr Ka,b Ham bin Nuh,. Beliau pun kemudian

memukul tanah itu dengan tongkatnya seraya berkata
,Bangunlah dengan izin Allah'! Tiba-tiba seorang laki-laki

berdiri sambil mengibaskan debu di atas kepalanya, ia masih

muda. Nabi Isa lalu berkata kepadanya, 'seperti inikatr cara

kamu binasa (mati)?' Ia menjawab, 
.Tidak, akan tetapi aku

mati saat masih muda. Aku mengira bahwa saat terjadi Hari

Kiamat, aku akan menua."

, Ibnu Abi Hatim dalam taftir (6D025) dan Ibnu Jauzi dalarr Zad Al Masir

(4fi02).
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Beliau berkata: "ceritakanlatr kepada kami tentang perahu
Nabi Nuh!" Ia menjelaskan: "panjang peratru itu seribu dua
ratus hasta, lebarnya enlrm ratus hasta, dan peratru itu
mempunyai tiga tinggkatan, tingkat pertama ditempati oleh
binatang ternak dan binatang buas, tingkat kedua ditempati
oleh manusia, dan tingkat ketiga ditempati oleh bunurg-
burung. Pada saat binatang temak banyak mengeluarkan
kotoran, Atlah memberikan watryu kepada Nuh agr
meneggelamkan ekor gajah! Lalu dari ekor gajah itu keluar
babi jantan dengan babi betina dan mendekati kotoran
binatang itu.

Kemudian ketika telatr banyak tikus-tikus dalam perahu itu,
Allah mewahyukan kepada Nuh agar memukul di antara
ked,a mata singa! Lalu keluarlatr dari dua rubang hidungnya
sqpasang kucing, jantan dan betina, lalu keduanya menerkam
tikus-tilos tersebut.

Isa berkata kepadany4 "Bagaimana Nuh bisa tatru batrwa
negerinya telah tenggelam?,, Ia menjawab, ..Seekor burung
gaga/r. dikirim untuk mencari berita lalu burung itu
menemukan bangkai dan menjatuhkannya di atas kapal.
Inilah berita ketakutan, pada saat tidak ada lagi rumatr yang
tersisa. Beliau lalu mengirim burung merpati, kemudian
burung merpafi itu datang dengan membawa daun zaitun
yang diletakkan di panrhnya, beserta tanah, dengan kedua
kakinya. oleh karena itu, tatrulah beliau batrwa negerinya
telatr tenggelam." Beliau lalu melilitkan warna hijau pada
leher merpati tersebut dan berdoa agar menjadi aman dan
tenteram, dan kelak akan dibangun rumatr-rumah.
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salah seorang dari Hawariyyun itu berkata kepada Isa AS,

,,wahai utusan Allah, tidakkah sebaiknya orang itu kami ajak

ke rumah kami agar dapat duduk-duduk bersama kami dan

menceritakan lebih banyak lagi perihal masa lalu?" Beliau

sepontan berkata, "Bagaimana ia dapat mengikuti kalian,

sedangkan ia tidak memiliki rezeki (karunia) untuk itu?"

Kemudian Nabi Isa AS berkata kepada orang itu'

"Kembalilah dengan izin Allah." Lalu laki-laki itu kembali

menjadi tanah.4

lS20l. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari

seseorangyangtidakdidugasebagaiseorangpendusta(a
yuttaham), dari ubaid bin Umair Al-Laitsi bahwasanya ia

bercerita bahwa ia telah menyampaikan kisah yang

menyatakan batrwa mereka menyiksanya -yakni kaum Nabi

Nuh- mereka mencekiknya hingga pingsan, dan manakala

beliau sadar, beliau berkata: "wahai Tuhan, ampunilatt

kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui!"

Sekalipun mereka terus menerus berbuat maksiat, menyebar-

luaskan kejatratan di muka bumi ini, dan memperpanjang

kejahatan tersebut.

Seperti itulah kondisi merek4 dan sangatlah keras cobaan

yang ia terima dari mereka, dan tunggulah generasi berikut.s

Oleh karena itu, tidak datang suatu generasi kecuali generasi

yang lebih buruk dari generasi sebelumnya, biarpun datang

generasi yang lain, selain dari mereka, niscaya generasi itu

a Attr-Thabari dalam Tarihh (l/l l7).

' .1orl' adalah sekelompok orang banyak.Lrhat Al-Lisaz (entri:J* )'
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akan berkata, "perbuatan ini merupakan perbuatan yang telah
dilakukan orang tua dan nenek moyang kami, maka apakatr
hal seperti ini yang disebut dengan kegilaan!,,

Mereka tidak menerima apa pun darinya. Hingga Nuh
mengadukan perkara mereka kepada Allah swr, sebagaimana Allah
menceritakan kisah tersebut dalam kitab-Nya kepada kami, !fi A$
5g*Sir.E fii-#@SU;Sl,ij"yo Tuhanht sesungguhnya aku telah

menyeru kaumht malam dan siang, maka seruanht itu hanyalah
menambah mereka lari-(dari rrebenaran)." (es.Nuh [7r]: 5-6) Hingga
akhir cerita 1;'a;ta;ij4_ -ii 

"L"iy@ f,:i lr*gi, i*i i ;ti$5a h6il7ryr*ro Tihanku, ianganrah Engkau biarrran seorang
pun di antara orang-orang tafi, itu tinggal di atas bumi.
sesungguhnya jika Engkau biarrran mereka tinggar, niscoya mereka
akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mererra tidak alan
melahirkan selain anak yang berbuat marrsiat ragi sangat rra/ir. " (es.
Nuh [71]: 26-27) Hingga akhir kisatr. Ketika Nurr mengad,kan hal
tersebut kepada Alrah, dan meminta tolong atas mereka, Aflatr
mewatryukan kepadanya,

?gs ir.$i aeg{;q;, a-}!t",lsfii A;t uDan buattah
bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk-wahyu Kami, dan
janganlah kamu bicararran dengan Aht tentang orang-orang yang
zhalim itu." Artinya sesudah hari itu, .o:r|j| 

ffl 
,,Srsunggahua

merelu itu alan ditenggelamkan." Nabi Nuh lalu mulai membuat
perahu dan melupakan ihwar kaumnya. Beriau mulai menebang kuyo,
memukul besi, dan menyiapkan perkakas untuk membuat perahu dari
ter. serta lainnya dari barang yang tidak baik kecuali ter itu.

Pada saat kaumnya berjalan melewatinya, ketika beliau sedang
melakukan pekerjaannya, mereka mengejek dan memperolok-olok
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perbuatannya. Ia lalu berkata, @ 6tff K'&fiWLVfi oL

1$, {t ,{"'J$ ,,f'Ji, ,,#- +t'i #y- J 6# 3;11:, -ti,'- -<,af i ,3:3 -Jrtra knmu

mengejek lrami, moka sesungguhnya knmi (pun) mengeiehnu

sebagaimana kamu selmlian mengeiek (lami)' Kelak kamu akan

mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh adzab yang

menghinakannya dan yang akan drtimpa adzab yang kelal. " Mereka

berkata kepadanya, "Wahai Nuh, kamu menjadi seorang tukang kayu

setelah menjadi nabi?"

Ia berkata, "Allah telah memandulkan rahim-rahim kaum

wanita, sehingga mereka tidak dapat melahirkan anak'"

Ia berkata, "Ahli Taurat mengira Allah telatr memerintatrkan

Nabi Nuh untuk membuat perahu dari kayu pohon yang besar,6

membuat tempat yang besar, dan melumurinya dengan ter bagian luar

dan dalamnya, menjadikan panjang perahu itu 80 meter' dan

menjadikan perahu itu tiga tingkat: dasar, tengah, dan atas. Juga

membuatkan lubang angin di dalamnya. Nabi Nuh melakukan apa

yang tetah diperintahkan Allah kepadanya, hingga ketika ia telah

menyelesaikan pekerjaan itu, datang janji Allah kepadanya, ',VtiLG
,P u, Wi;Itfr 3fit 3Vt(,J'ntuggo apabita perintah Kami

dotorg dan dapur telah memancarkan air, Kami berfirman,

"Muatlranlah tre dalam bahtera rtu dari masing'masing binatang

sepasang (iantan dan betina) ", dall naikilah''

Jadi, ketika dapur dan bumi telatr rnemancarkan air, Nabi Nuh

membawa apa saja dan siapa saja sesuai perintah-Nya kepada beliau,

u 
Gt*,!t, Pohon yang sangat besar, sangat tinggi dan cabang-cabangnya melebar,

Ian memiliki daun y-! r.nyr-pai perisai yang panjang yang dapat menaungi

seseorang dengan rut, iuu*iu, mepnaunginya dari curahan hujan, dan memiliki

aroma yang menyerupai harumnya daun pala dan kelembutannya. Lihat Al-Lisan

(entri:6r).
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mereka hanya sedikit, sebagaimana yang telah Allah firmankan, dan
yang dibawa ke atas perahu adarah pasangan-pasangan dari jenisnya,
baik yang bernyawa atau pun pepohonan, masing-masing berpasang-
pasangan, jantan dan betina. Beliau membawa serta ketiga anaknya,
yaitu Sam, Ham, dan yafit, beserta istri-istri mereka, dan enam orang
lainnya yang beriman kepadanya. Mereka semua berjumlah sepuruh
orang: Nuh, anak-anak Nuh beserta istri-istri mereka, kemudian jenis-
jenis binatang sesuai perintah Allah. sementara itu, anakny a ytrry
membangkang, Yam, adalah seorang yang kafir.,,7

18202. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalrri, ia berkata: Salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Al Hasan bin
Dinar, daxi Ali bn zatd, dari yusuf bin Mihran, dari Ibnu
Abbas, ia berkata: Aku mendeng,tmya berkata ..pertama kali
yang dibawa oleh Nabi Nuh dalam perat,rnya adarah
kelompok dzurrah,s dan yang terakhir dibawa oleh Ntrh
adalatr seekor keledai. Ketika keledai hendak memasuki
perahu dan baru sempat memasukkan bagran dadanya, iblis
bergelantung di ekornya, hingga keredai itu tidak dapat
menggerakkan kedua kakinya. Nabi Nuh berkata, .celaka

kamu, masuklah!' Ia ralu berusaha b"ogkit, namun tidak
mampu, hingga Nuh AS berseru, .Celaka kamu, masuklah
sekalipun syetan bersamamu!' safu kalimat telah meluncur
dari lisan beliau. Ketika Ntrh menyatakan kalimat itu, syetan
pun melepaskan ekor keledai itu hingga keledai itu dapat ikut
di perahu, lalu syetan ikut masuk bersamanya. Maka ketika
Nuh AS mengetahui har itu, beliau pun berkat4 .wahai

musuh Allah, apa yang membuatnu masuk dan ikut

7 Ath-Thabari dalam Tarikh(l/t 17, I lg).8 Adz'dzurrahadalah semut-semut kecil. Lihat z l-Lisan(entri: -r.i ).
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bersamaku!?'Syetarrmenjawab,.Bukankahkamutelatr
mengatakan,'Masuklah,sekalipunsyetanbersamamu'?
maka Nuh As berkata, 'wahai musuh Allah, keluarlatr dan

menjauhlah dariku'. syetan itu lalu berkata, 'Tidak ada

keharusan atasmu untuk membawaku?"

Merekamengirakejadiantersebutterjadidipunggungperahu.

Pada waktu itu usia Nabi Nuh telatr genap enam ratus tahun

lebih tujuh belas hari. Ketika beliau telah memasuki perahu dan

membawa serta orang-orang yang bersamanya dan barang-barang

yang semestinya ia bawa, membuncahlah sumber-sumber mata air

yang dalam dan besar, dan pintu-pintu langit pun ikut terbuka.

Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, 
-(;i;l

3i i il ,{L rt1, 6i6 6fi @ # & 1Ai 3,i , Matra Kami butratran

pintu-pintu langit dengan Qnenurunkan) air yang tercurah. Dan Kami

jaditan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-

air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan'. (Qs. Al

Qarnar [5a]: I l-12)

Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamanya ptrn masuk dan

menutup pintu perahu tersebut, tinggal dalam satu tingkat. Jarak

waktu antara Allah mengirimkan air dengan air yang membawa

perahu dapat berlayar adalatr empat puluh hari empat puluh malam'

Kemudian air membawa peratru itu. Sebagaimana perkiraan ahli

Taurat. Kemudian air semakin banyak dan meninggi'

Allah berfirman kepada Muhammad: il3i 6 nft iF ';n6
,,Dan Kami anghtt Nuh keatas (bahtera) yang terbuat dari papan dan

paht." (Qs. Al Qamar [5a]: 13) Ad-Dusur: Al Masamir: paku besi'

dan bafutera itu membawa Nuh dan orang-orang yang bersamanya
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dalam gelombang laksana gunung. Nuh memanggil-manggil anaknya
yang binasa diantara orang-orang yang binasa.

Beliau menyendiri saat memanggil-manggil anaknya, lantaran
beliau telatr mengetahui kebenaran yang dljanjikan Tuhannya, beliau
pun berseru , t-#i'{r$J; w *q "&{-'Hai anak1an, naiHah (ke
lrapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-
orang yong l@fir". Anaknya itu celaka, karena menyembunyikan
kekafiran dibalik hatinya, 'jai <2 d+;- F" JL,,:tt J6 ,,erraryo
menjawab, "Alat akan mencari perlindun[an kc gunung yang dapat
memeliharaku dari air bah".'Anaknya yakin puncak gunung dapat
merindunginy" Gq UW. JqA J I fi it b i;!td; 1- J(,
G-s;!:rt -4'Nuh beirrata, "Tidak ada yang metirdungi hari ini dari

adzab Allah selain Allah 6aja) yang Maha penyayang,,. Dan
gelombong menjadi penghalang antara keduanya; maka jaditah anak
itu termasuk orang-orang yang dite nggelamkan,.

Banyaknya air hingga meluap dan naik ke atas puncak gunung.
sebagaimana anggapan atrli rat,at, bahwa ketinggian air itu setinggi
15 meter, sehingga semua makhluk yang ada di pennukaan bumi ini
hancur binasa, tidak ada makhluk yang tersisa kecuali Nuh dan orang
yang bersamanya di dalam kapal.

Jadi, jarak antara peristiwa terjadinya badai dengan surutnya
air, berkisar enam bulan sepuluh malam.e

18203. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Al Hasan bin
Dinar, dari Ali bin Zud, bin Jud'an, bahwa Ibnu Humaid
berkata: salamatr berkata: Hasan bin Ali bin z,,id

Ath-Thabari dalam Toith (l/ilg) dan Ibnu Athiyatr datam Al Muhorar Al
lfiajiz (3ll7l).
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menceritakan kepadaku dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Aku mendengar ia berkata, ..Ketika

kotoran manusia menyulitkan Nuh yang berada dalam

bahtera beliau diperintahkan untuk mengusap ekor gajah,

lalu beliau mengusapnya, kemudian dari ekor tersebut keluar

dua ekor babi, dan cukuplah untuk menghabiskan kotoran itu.

Pada saat beliau merasa kesulitan dengan tikus-tikus yang

berkembang biak di dalam kapal, beliau diperintahkan untuk

memerintafikan singa agar bersin, lalu singa itu bersin, dan

keluarlatr dari kedua lubang hidungnya dua ekor kucing, lalu

kedua kucing itu melumat habis tikus-tikus tersebut'"l0

18204. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Ali Ibnu zatd, dali

Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika Nuh

berada di dalam kapal, tikus-tikus menggerogoti tali-tali

kapal, maka Nuh mengadukan hal tersebut. Allah lalu

mewahyukan kepadanya untuk mengusap ekor sing4 lalu

keluarlatr dari dua lubang hidungnya sepasang kucing, betina

dan jantan. Di dalam perahu itu terdapat banyak sekali

kotoran, maka beliau mengadukan hal tersebut kepada

Tuhannya. Allah lalu mewahyukan kepadanya untuk

mengusap ekor gajah, lalu keluarlatr sepasang babi, jantan

dan betina."ll

18205. Ibrahim bin Ya'qub Al Jauzajani menceritakan kepada kami,

ia berkata: Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, ia

Al Qurthubi dalamAl Jamt li Ahkan Al Qtr'an(9137)'
nnu atniyatr dalam At Muhoru Al lfaiiz (31171,172) dan Al Qurthubi dalam

At Jamt ti Ahkam At Qur'an (9137), dari Ibnu Abbas.
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berkata: Sufuan bin sa'id mengabarkan kepada kami dari Ali
bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, iwayat
yang serupa.12

18206. Diceritakan kepadaku dari Al Musayyab, dari Abi Ruwaq,r3
dari Adh-Dhahhak, ia berkata: [salman Al Farisi] berkata,
"Nuh membuat kapal selama empat rafus tahun dan
menanam pohon jati selama empat puluh tatrun hingga
panjanglya empat ratus meter (panjang tangan Nabi Nuh
hingga ke batru).ra

ooo

J rcf,;, p u, e,j;l t;i 3jst J6,i 6F ..v riyg;

#$Vra $EU3'ir#;j;;rt41 g;" i
Hingga @abila perlntahr(arni itata,ng dsn dnw tclah

memarcmlqrt air, Ka'nrti bqfirmanr'Irrftzrcltlrrcrltah ke ilalarn
bahtera itu ilari masing.masingbinatang sepasong (iantu

ilmt betina), ilmt lcehtmganw t<eanli orarJg y,,rrg tclah
ts ilalwlu l<et etap an terhadapny a

dm (rrwatlm Fula) orcmg-orcmg yolugbqimr,rf . Dan tiitak
bqiman bqsama ilengm Nuh itu t<eanti seilikit.u

(Qs. Huud [11]: 40)

t2 lbid
'3 Dalam naskah Al Musayyab bin Abi Ruwaq, namrm yang benar apa yang terah

karni kuatkan dari Taritrt Ath-Thabari.ra Ath-Thabari dalam TariAh(l/l l3), cet. Daar Al Kutub Ilmiyah, Beirut. Apa yang
terdapat dalam naskah .(lut "* Al Farisi) itu salah, dan yang uenar yaiiu yan!
telah kami tetapkan dari Toilh Attt-Thaboi.

-,

It+l-
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rarrwir firman Allah: urQ.#\1fr 3:3i }y-t$l;VtiL&t
tW $V*;';;t;V37t #: I;fr r$ 3f ilt<J,irr,F (Hinsga

apabila perintah Kami datang dan dapur telah memancarkan air,

Kami berJirman, ,,Muotkanlah ke dalam bahtera itu dari mosing-

masing binatang seposang (iantan dan betina), dan heluargamu

kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan

(muatkan pula) orang-ofang yang beriman.'t Dan tidak beriman

bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berhrman

menginformasikan perkataan Nuh kepada kaumnya, 3;r:"3;.3
*Kelak lramu akan mengetahui," wahai kaum, apabila datang perintatr

Allah, berupa kehancuran, )!* St:i *3- ,i' "Siapa yang almn

ditimpa oleh adzab yang menghinakannya. " Siksaan yang ditimpakan

Allah kepada kami, ataukah kepadamu yang mendapat hinaan dan

kerendahan? *;3b $" M "Oo, yang akan drtimpa adzab yang

t@kal.,,Di akhirat Dia akan mendatangkan siksaan yang kekal, tidak

pernah terhenti, kekal abadi."

Firman-Ny 
", $ iV $yi{ "Hingga apabila perintah Kami

datang," dalr Nuh mulai membuat kapal, hingga datang perintah yang

telah Kami siapkan untuk mendatangkan badai kepada kaumnya, yaitu

badai yang dapat menenggelarnkan mereka.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

ayat jj$i j(ii"Dan dapur telah memancarkon air-"

Sebagian berpendapat bafiwa maksudnya adalah memancar

keluar dari permukaan bumi. Faar at-tannuur adalah permukaan

bumi. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:
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18207. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Awwam
bin Husyab mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak,
dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 3:3lrJ,63 

.Dan dapur
telah memoncarkan air,', ia berkat4 *Lafad- 3j3l artinya
permukaan bumi- Dikatakan kepada Nabi Nuh, 'Apabila
kamu melihat air memancar di atas permukaan buni, maka
naiklah bersama orang-orang yang bersamamu'! Bangsa
Arab menamai permtrkaan bumi dengan istilatr tanontwar al
ardh, tanah yang bersinar.,,l5

18208. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Ar Awwam, dari Adh-
Dhahhak, riwayat yang senrpa.ls

18209. Abu K,raib dan Abu As-sa'ib menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asy-syaibani mengabarkan kepada kami dari
Ikrimah, tentang firman Allah" 3j3l j6j ,,Dan dapur telah
memancarkan air, " iaberkata, ..permukaan bumi.,Iz

18210. Takarjya bin Yahya bin Abi z;ridah dan sufian bin waki
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kani dari Asy-Syaibani, dari Ikrimah,
tentang firman Allah, 3{X1363 ,,Dan dqur telah

It

t6

l7

Ibnu Jauzi &lun Zad Al u*y (4il}s),Ibnu Abi Hatim daldn t^fsb Gno2g),de Al Marrardi dalam A*Nuka wa.ei Uyn (2t472).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/lo5) dan Ai Mawardi dalam A*Nukar wa Al
WnQt472).
Ibnu Abi Hatim dalam tzrfrlir (6A029) dan Ibnu Jauzi dalam zad At Masir
(4/105).

-
L!g.i--
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memancarkan air," ia berkata, "Maksudnya adalah

permukaan tanah."l8

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalatr cahaya

pagi yang diambil dari perkataan mereka. cahaya pagi yang bersinar

terang. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18211. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdunahman bin Ishaq menceritakan kepada kami

dari Abbas (maula Abi Juhaifah), dari Ali RA, tentang firman

Allatr, 3:31 36 (5 :V $LV "Hingga apabila perintah

Kami datang dan dapur telah memancarkan air," iaberkata,

"Sinar cahayaPagi.ulg

18212. Ibnu waki dan Ishaq bin Israil menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan

kepada kami dari Abdunatrman bin Ishaq, dati ziyad (maula

Abu Juhaifah), dari Abu Juhaifah, dari Ali, tentang firman

Allah, 3fit 3$ "Dan dapur teloh memancarpan air," ia

berkata, "sinat catraya pagi."2o

18213. Hammad bin Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Fudhail mengabarkan kepada kami dali Abdr:rratrman

bin Ishaq, dari maula Abu Juhaifah, aku melihat ia

menyebutkannya dari Abu Juhaifah, dari Ali, tentang firman

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam t^fsh (6D028), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41105),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tarail (3D09).

Ibid.

It
l9

20
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Allah, 3ji( j({1 "Dan dapur telah memancarkan air," ia
berkata, "Sinar cahaya pagi.zr

18214. Ishaq bin Syahin menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari
seorang laki-laki Quraisy, dari Ali bin Abi Thalib RA,
tentang ayat, 'tljl j({1"Dan dapur telah memancarkan air,',
ia berkata, "Terbit fajar."2z

18215- Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Abdurratrman bin
Ishaq mengabarkan kepada kami dari seorang laki-laki, dari
Ali bin Abi Thatib, tentang firman Allah, 3j3l 3$ .Dan

dapur telah memancarkan air," ia berkata, "Apabila terbit
cahaya fajar."23

Pendapat lainnya mengatakan batrwa maknanya adalah sumur
yang berada di bumi dan dataran tinggi yang penuh dengan air. At-
tanantwur adalatr daratan tinggi. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18216. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, -,Vtiyg:
3jil 365 f,J "Hingga apabita perintah Kami datang dan

dapur telah memancarknn air." Kanrri pernah menceritakan

hal tersebut, bahwa maknanya adalatr tempat yang paling

Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (6D028), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruir
(3D09), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun e1472).
Ibid
Ibid

2l

xt
B

-.

-
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tinggi dan paling mulia, yaitu alam yang terjadi di antara Nuh

dengan TutrannYa.2a

lg2l7. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:

AbuHilalmenceritakankepadakami,iaberkata:Aku
mendengar Qatadatr berkata, tentang firman Allah' 3:3t 36'3

(Dan dapur telah memancarlran air,,' ia berkata ..Dataran

yang palll€ tinggi, dan air memancar dari tempat tersebut.',25

Pendapatlainmengatakanbahwamaknanyaadalahpancaran

air yang keluar dari tempat pembakaran roti' Mereka yang

berpendapatdemikianmenyebutkanriwayat-riwayatberikutini:

18218. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahkumenceritakankepadaku,iaberkata:Pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadakudaribapaknya,darilbnuAbbas,tentangfirman
Allah, 3#l 36(A {a$LG "Hingga apabila perintah Kami

datangdandapurtelahmemancarlranair,,'iaberkata,
"Apabila kamu melihat air yang memancar keluar, maka itu

pertanda kehancuran akan datang menimpa kaummu'"26

l82lg. Ya'qub bin Ibaratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:

HusyaimmenceritakankepadakalrridariAbiMuhammad,
dari Al Hasan, ia berkata, "Pancaran air yang keluar dari batu

yangdiberikankepadaHawa,laludiberikankepadaNuh.

oleh karena itu, dikatakan kepada Nabi Nuh, .Apabila kamu

Al Mawardi dalam AwNulcat wa Al {Jyun QlaT)'
Ibid
IbnuAbiHatimdalamtafsir(6?o2g)danlbnuJauzidalamZadAlMasir
(4/105).

24

25

26
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melihat air yang memancar keluar, rnaka naiklah bersama

sahabat-sahabafrnu (ke dalam kapal), .,,27

18220. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
usamah menceritakan kepada kami dari Syibil, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 3j3l }63 ,,Dan

dapur telah memancarkan air,,' ia berkata, "pada saat air
menyembur keluar, Dia memerintahkan Nuh untuk naik ke
dalam kapal Nuh bersama

mengimaninya."2t

18221. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allatr, 3j3l j6j ,,Dan dapur telah
memancarkan air," iaberkat4 *Air yang menyembur keluar
dari permukaan tanah menjadi tanda agar Ntrh dengan
keluarganya dan orang-orang yang bersamanya naik ke
dalam kapal."2e

18222. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, dengan iwayat yang serupa, hanya saja ia berkata,
"Sebagai tanda agar Nuh dengan keluarganya dan orang_
orang yang bersama-sama dengannya naik ke dalam kupul."ro

Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (4/l0S).

Yliahid dalam tafsir (hal. 3E7) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun
Qt472).
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyun (21472).

orang-orang

n
2t

29
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18223. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari waraqa, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, dengan riwayat yang serupa' hanya saja

iaberkata,',sebagaitandaagarNuhdankeluarganyabeserta

orang-orang yang ikut dengan mereka naik ke dalam

kapal.u3l

18224. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Khalifatr

menceritakan kepada kami daxi Laits, dari Mujahid, ia

berkata" "Air yang memancar keluar, istrinya mengetatrui hal

tersebut, latu istrinya memberitahu Nabi Nuh. Peristiwa itu

terjadi di pinggiran kota Kufah'"32

18225. ...ia berkata: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ali bin Tsabit menceritakan kepada kami dari As-Suni bin

Isma'il, dari Ibnu Asy.Sya,bi, batrwa ia bersumpah atas nama

Allah batrwa semburan itu tidak pernatr terjadi kecuali di

daerah Kufah.33

18226. Abu Kgraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Hamid Al Hamani menceritakan kepada kami dari An-Nadhr

AbiUmar/Jl<hazzazdarilkrimatr,darilbnuAbbas,
tentang firman Allah, 3i3136 "Dan dapur telah

Ibid
niu AUi Hatim dalam tafsir (61202t), Al Baghqwi qh1 Ma'alim At-Taruil

<inOrdan lbnu Athiyatr dalarn Al Mtthttu Al Waiiz (3ll7l)'
Ibid-

3t

32

3l
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memancorkan air, " ia berkata, ,'Air yang memancar keluar di
daerah India."3a

18227. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:
Aku mendengar Aba Mu'adz berkata: Ubaid bin sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, mengenai ayat, ,tjfui j6j ,Dan dapur telah
memancarkan air," ia berkata, ..Menjadi tanda bagi Nuh
bahwa apabila air menyembur keluar dari tanah, maka
kehancuran (dengan cara tenggelam) akan datang menimpa
orang banyak."35

Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna kata faara adalatr
keluar dari sumber mata air.

18228. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shaleh menceritakan kepada karni, ia berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ari, dari Ibnu

,-Abbas, tentang firman Allah, 3jjl 3V, ,,Dan dapur telah
memancarkan air, " ia berkata, ,,Keluar dari mata air.,'36

Abu Ja'far berkataz Fauran ar maa' artinya ariran yang
mendorong. Dikatakan: rhi;rii t:)i3 t31i l6ir i,6 ,,air bergerak,,
manakala ia mengalir dan mendorong.

Abu Ja,far berkata: Menurut karni, pendapat yang paling
tepat dalam menakwilkan makna lafazh jj3l "dan dapur,, adalah
pendapat yang mengatakan bahwa maknanya yaitu pancaran air yang
keluar dari tempat pembuatan roti, sebab itu sudah dikenal dikalangan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2029),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41106),
dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzit (31209).
Lthat Zad Al Masirkarya Ibnu Jauzi (4llOS).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612028).

34

35

36

E)-
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bangsa Arab, dan kalam Allah hanya mengarah ke makna kalimat

yang lumratr dan sudah biasa digunakan dikalangan mereka, kecuali

ada dalih dan alasan lain yang berbeda dengan makna kalimat

tersebut. Itu karena Allah SWT berbicara kepada mereka sesuai

dengan pembicaraan yang mereka gunakan, agar mereka mudah

memahami maknanya.

lli *Ko*i berfirman," kepada Nuh ketika datang siksaan

Kami yang menimpa kaumnya, yang telah Kami janjikan kepadaNuh,

agar Kami menyiksa mereka. Sedangkan dapur yang memancar Kami
jadikan pancarannya sebagai tanda untuk mendatangkan siksa Kami

kepada kaurnnya.

W J;l "Muatkanlah kc dalam bahtera itu." Maksudnya

adalalr ke dalam kapal. P s2 "Dari masing-masing binatang

sepasang (iantan dan betina). " Mereka berkata, "Dari masing-masing

jantan dan betina." Sebagaimana dijelaskan pada riwayat-riwayat

berikut ini:

18229. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Atlah, P sz"Dari
masing-masing birutang sepasang (iantan dan betina)," ia

berkata *Dari masing-masing sifat jantan dan betina."37

18230. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.38

" Mu3atrid dalam tafsir (hal. 387), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612030), dan tbnu
Jauzi dalam ZadAl Masir (41106).t' Ibid
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18231. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, daxi

Mujahid, tentang firman Allah, ,P irt *Dari masing-

masing binatang sepasang (iantan dan betino). " mereka

berkata, "Hukum perkawinan dan masing-masing jenis jantan

dan betina sepasang-sepasang."3e

18232. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraq4 dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, P n
"Dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan

betina), " ia berkata, "Dari masing-masing jenis jantan dan

betina."ao

18233. ...ia berkata: Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj
menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,
riwayat yang sama.al

18234. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadah, tentang firman Allah, P n
"Dari masing-masing binatang sepctsang (iantan dan

betina), " ia berkata, 'Dari masing-masing jenis sepasang-

sepasang.'/2

3e lbid* Ibidot lbid.
a2 Lihat Ibnu Jauzi Marn Zad Al Masir (4tl}6),dari Mujahid.
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18235. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berbicara, mengenai ayat,p ;s,"Dari masing-

masing binatang sepasang (iantan dan betina), " bahwa yang

dimaksud dengan berpasang-pasangan adalah jantan dan

betina.a3

sebagian pakar ilmu batrasa Arab dari kalangan Kufatl

berpendapat bafuwa az-zaijani dalam pembicaraan bangsa Arab

artinya sepasang-sePasang.

Ia berkata: Dikatakan, )6. V\j "sepasang sepatu" apabila

sepatu itu ada dua belah pasang, dan tidak dikatak* JVt e$'
Masih menurut pendapat pakar ilmu Kufatr 7Ub Eii

"sepasang merpati" dan l.1S Qij"sepasang htda".

Ia berkata, "Apakatr kamu tidak mendengar firman-Nya, lfri

,i*; f':li i;$i '{)L "Dan bahwasanya Diatah vang menciptakan

berpasangan-pasangan taki-taki dan perempuan." (Ql An-Najm

[53]: a5). Maksud keduanya adala]r berpasang-Pasangan.

Sebagian pakar ilmu batrasa Arab dari kalangan Bashrah

berkata, tentang firman-Nya, )L e V].i;l:fr uKami berfirman,

'Muatkanlah kc dalam bahtera itu dari masing-masing binatang

sepasang (iantan dan betina)'. " Ia berkata, ,f\:Jt pi "meniadikan

sep6ang-sepasang", maksudnya berpasang-pasangan, jantan dan

betina.

Ia berkata: Yunus mengira perkataan syair (berikut ini):

n Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (32lo) dan Al Qurthubi dalan Al
Jami' li Ahkam Al Qu'ot (9134).
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J D '-tr. ,. . ' , o tl _6. ),)- 7. ,c. ir..e) o-,'W,'LP+i ...'t ,f ,P sl; |-tl
uDan kamu adalah orang yang mudah terperangkap dalam setiap

tipuan, padahal tipuan itu terkadang salah dan terkadang benar.'N

Maksudnya adalah serigala. Jadi, ini lebih kejam dari hal itu."

Lainnya, dari sebagian merek4 berkata" ,,Az-zauj artinya
wanla"

Ia berkata, "setiap bentuk dipanggil wam4 dan menjelaskan
hal tersebut dengan bait yang disebutkan oleh Al A'sya pada hal yang
demikian itu:

Q!fs.fFdd I .'^*-
'Dan masing-masingwarrn dori kain sutrayang dikcnakan

olehAbu Qudamah sebagai serban secara bersamaan dengan kain
sutra itu'.'45

Ia berkata kepada Lubaid:

Bait ini merupakan bait uqbah Al Madhrub, yaitu uqbatr bin Ka'b bin Zuhair AI
Mnrrri.
Abi Al Awwam mendapatkan warisan syairnya dari ayahnya dan nenek
moyangny4 serta diberi gelar Al Madhrub, karena dia mencela seomng wanita
dari bani Asad. Dikatakan, "saudara perempuan wanita itu memukulnya
sebanyak seratus pukulan dengan menggunakan pedang namun dia tidak mati.
Dia menerima dryat. Lalu ia sadar dan hidup. Ia berkata dengan menggunakan
syaimy4 meratapi keadaannya."
Bait ini diambil dari syair yang panjang. Disebutkan pada awal kalimatnya:

,=r.trrlfjcal3irl 4> jr *:.)d.Jt g.L,fj,
*Ketika ia telah berubah dan nyaris memutih, salma teringat dengan masa-mcga
yang penuh dengan legembiraan. "
Disebutkan bait ini dalamAl-Lisan (entri: |J: serigala).
syair ini disebu&an dalam Diwan Al A'sya, dari syairnya yang panjang, dengan
tema ,7r &r yang mengandung pujian terhadap Huzatr bin Ali Al Hanafi. Lihat
Ad-Diwan (hal. t0E). Disebutkan dalanT{sir Al eurthubi (gl3i).

.e?
J.ttl

gl\t'u g::k1
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t. t .. t ,,o1 1.A..qP t 6tilt o"t-)S .. if* Lu.r ;-y+ $j
,,DanselalmpulanhldayangterpeliharadenganSuaranya

yang bagus dan menghiasinya dengan berbagai warna yang bersinar

dengan campuran warna yang bany'1' "46

Disebutkan balwa Al Hasan berkata, mengenai ayat, Sp;r$
g--i 6L ;j "Do, segala sesuatu Kami ciptalmn berpasang-

pasangan." (Qs. Adz'Dzaaiyaat [51]: 49)Langit berpasangan, bumi

berpasangan, musim gugur berpasangan, musim panas berpasangan,

malam berpasangan, siang berpasangan, hingga perkara itu kembali

kepada Atlah dan hanya Allah yang tunggal, tidak ada sesuatu yang

dapat menyerupai-Nya.

Firman-Nya: 3lrll ,$ gJ J St aVV "Don kcluargamu

lrecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya-" Ia

berkata, "Angkut juga keluargamu ke dalam kapal. Maksud lafazh ahl

adalatr anak, istri, dL suami Sir\l r# ',!,:" i Sy"K"uoti oraigyang

telah terdahulu ketetapan terhadapnya." Ia berkatq "Kecuali orang-

orang yang telah ditetapkan pada mereka, sesungguhnya Aku akan

menghancurkannya bersama-sama dengan keluargamu dari golongan

kaummu."

* Bait ini disebutkan dalan Diwan Lubaid bin Rabi'ah, dari syair panjang yang

menyebutkan masa-masanya yang penuh kebanggaan dan kedudukannya

dihadapan para raja.
Bait ini disebutkan dengan redaksi yang berbeda dalam riwayat lain:

*t-;..4 r.lrrltc,;.1 t1r vrtilt 'f 
'rv^!.*r1

Al bahjah artinya keelokan dan kecantikan. Makna lafazh shanahu al fursan
adalah mereka menghalangi seseorang untuk menggembalakan kuda-lada

tersebut di tempat yang aitumuutri tanarnan. Maryrab artinya temp-at minum, dan

dikatakan, "Diiampur dengan warna yang bermacam-macam." Lthat Ad'Diwan

(hal.29).

J
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Kemudian mereka berselisih pendapat tentang keluarganya
yang dikecualikan.

sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah sebagian istri
Nuh' Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

18236. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berbicara, mengenai ayat,
3;;rt ,$ g,:" i 1<$;, "Dan tretuargamu kecuati orans
yong telah terdahuru ketetapan terrrudapnya," ia berkata,
"Siksaan dia adarah istrinya, karena istinya termasuk orang
yang tidak luput dari siksa.,/7

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud
tersebut addah anaknya yang ditenggelamkan.
berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:
18237. Diceritakan kepadaku dari Al Musayyab, dari Abi Ruwaq,

dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat, Jlfl fiG 6:" i 1<$rl,"Dan keluargamu rcccuari orang yang terah terdahuru
lrctetapan terhadapnya,,, ia berkata, ..Anaknya 

yang
tenggelam, karena anaknya termasuk orang_orang yang
ditenggelamkan.',a8

Firman-Nya: t;r; g: ,,Dan (muatkan pula) orang_orang
yang beriman." Ia berkata, 'Angkutrarr orang-orang yang bersama

a7 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun e/a72) dan Al Baghawi dalam
.- Ma'alim At-Tonzil (3D10).at Ibnu Jauzi dalam iaa ,eiuasir (4/ro6)dan AI Mawardi &,am An-Nukat wa AlUytn Q/a71.

i pengecualian

Mereka yang
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mereka, yaitu daxi golongan kaummu yang percaya terhadapmu serta

mengikuti senum dan ajaranmu. Allah SWT berfirman, $yri:f il;U3
l$ 'Don tidak beriman bersama dengan Nuh itu kccuali sedikit'.

Hanya sedikit dari kaum Nuh yang mengakui keesaan Allah dan

kebenaran ajaran Nabi Nuh."

Mereka berselisih pendapat tentang jumlah orang-orang yang

beriman bersama NulU yang diangkut ke dalam kapal.

Sebagian berpendapat batrwa mereka berjumlatr delapan jiwa

(orang). Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18238. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, iJt<i,St
M SL,a';;t;Y3';t; gi Iifi A; i{, "Dan tretuargamu

kccuali orang yang telah terdahulu kctetapan terhadapnya

dan (muatkan pula) orang-orang yang beriman. Dan tidak

beriman bersama dengan Nuh rtu kccuali sedikit," ia berkata,

"Disebutkan kepada kami bahwa tidak lengkap orang yang

berada dalam kapal kecuali Nuh, istrinya, dan ketiga

putranya, serta istri-istri daxi anak-anak mereka. Jadi,

semuanya berjumlah delapan."ae

18239. Ibnu Waki dan Al Hasan bin Irfah menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Yahya bin Abdul Malik bin Abi

Ghaniyah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dad Al
Hakam, tentang ayat,:#$yira';;l;U3 "Dan tidak beriman

n' Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41107), Al Baghawi dala6 Ma'alim At-Taruil
(31210), dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhanar Al Waiiz (31172).
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bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit,,, ia berkata, ,T.{uh
dan ketiga orang anaknya, serta empat orang menanfu
perempuannya.,,so

18240. Al easim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Diceritakan
kepadaku barrwa orang-orang yang ikut masuk bersama Nabi
Nuh adarah ketiga orang anaknya ketiga orang istri anaknya,
serta seorang istri Nuh. Jadi, mereka berjumlatr delapan,
berpasang_pasang0.

Disebutkan bahwa nama-ftrma analarya Nuh adarah yafits,
Sam' dan Ham. Lalu Ham menyetubuhi istrinya di perahu, kemudian
Nuh berdoa agau sperrna Ham dirubah, maka ,u-puii.n ke sudan.sr

Ada juga yang berpendapat bahwajumhrr mereka tujtrh orang.' Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:
18241: Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: susan menceritakan
kepada kami dari AI A,masy, tentang ayat, $Lrl; .i;l;y3
3i *Do, tidak beriman bersama dengan Nuh itu rrecuari
sediHt,,, ia berkata, ..Mereka 

berjumlah tujuh, yaifu Nuh,
ketiga orang menantunya, dan ketiga orang putrrnya.,s2

Pendapat lain mengatakan bahwa mereka berjumrah sepuruhorang' selain para istri. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

Ibid.
Ibid
Al Qurthubi dalam tafsir (9/35) dan Ath-Thabari daram Tarikh (r/fi.),cet. DaarAl Kutub ltniyah.

50
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18242. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: SAilrafr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika

periuk memancarkan air, Nuh mengangkut barang-barang ke

dalam kapal, karena itu merupakan perintah Allatl
kepadanya, dan mereka berjumlah sedikit, seperti yang

difirmankan Allah. Nuh lalu mengangkut ketiga anaknya,

yaitu Sarn, Ham,. dan Yafits, serta istri-istri mereka, juga

enam orrlng yang telah beriman. Jadi, mereka berjumlah

sepuluh orang, dengan Nuh, anak-anaknya, dan istri-istri

mereka.53

Pendapat lain mengatakan bahwa mereka berjumlah delapan

puluh orang. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

18243. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas

berkata,: "Nuh memuatkan delapan puluh orang bersamanya

ke dalam kapal."sa

18244. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan

kepada kami, sebagian mereka berkata, "Mereka berjumlah

delapan puluh orang. Itulah yang dimaksud dengan j.rmlatr

sedikit yang telah difirmankan Allah dalam ayag r'aX, i;l;V

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41107) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tatzil (31210).
Al Mawardi dalarn An-Nulcat wa Al Uyun (21a72), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41106), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Qnrc).

53

54

_ - 
-.,i
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&.6 {f 'Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kccuali

. sedikit'. "55

18245. Musa bin Abdurrahman Al Masruqi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Z,udbinAl Habbab menceritakan kepada kami, ia

berkata: Husain bin Waqid Al Khurasani menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Nuhaik menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata,

"Dalam kapal Nabi Nuh terdapat delapan puluh orang laki-
laki, dan salah seorang dari mereka berbuat sesuka hati
mereka-"55

Abu Ja'far ber*eta: Pendapat yang tepat dalam menalorilkan
ayat tersebut adalah yang dikatakan sebagaimana dalam firman Allah,

U SL'& 'i;l;Y3"Dan tidak beriman bersama dengan Nuh in
lrccuali sedikit- " Dia menyifati mereka dengan jrrurlah sedikit, karena

tidak ada batasan dalam kadar jumlah kesedikitan mereka, dan tidak
ada informasi yang benar dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak
seharusnya melampaui batasan yang telatr dibatasi AllalL karena
jumlah batasan tersebut tidak ditemukan dalam kitab Allah atau hadits

Rasulutlatr SAW.

oo0

@'6sfi:t;;'^W;-,tb;;'ttltHlJ6
" D an Nzh b qlcata,'Nailclah l<arrw s el<alimr l<c ilalanny a

dengan rtmyebut nomo y'.J;lah di walcablayar dan

tt lbid
56 lbid
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bulabutmyc'.sesunggzhrryaTuhartlcubenanr-bennrMaha
P mganQu,n lagi Mdha P erry aY drJg 

"'
(Qs. Huud t11] z 4l't

Talrwil firman Allah: t;qr!;A;61 ;,Q)VHJ\()
@ hj 3fi;; @an Nuh berkata, "Naiklah hamu sekalian ke

dala)mya dengan menyebut nama Allah di wahtu berlayar dan

berlabuhnya,, sesungguhnya Tuhanku benaar-benar Maha

Pengampun lagi Maha PenYaYang)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan menjelaskan ayat

tersebut, "Nuh berkata, 'Naiklah ke dalam kapal'."

-Ut:.XA/-ii ;,"Dengan merryebut nama Allah di waldu

berlryar dan berlabuhnya." Pada kalimat tersebut terdapat kata yang

dihilangkan, karena telatr cukup untuk mengindikasikan apa yang

telatr disebutkan dari informasi tersebut.

';;t;Yi7,; #:3i,/. At 65;;1<i,;' P,WE6
iW $VX,,Kami berfirman, 'Muatkanlah ke dalam bahtera rtu dari

masing-masing binatang sepasang (iantan dan betina), dan

lceluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan

terhadapnya dan (muatftnn pula) orang-orang yang beriman'. Dan

tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." Nuh

memasukkan mereka ke dalam perahu, lalu ia berkata kepada merek4
.Naiklah kamu ke dalam kapal." Itu menandakan sudah cukupnya

bukti ayat, W'HJ J(s "Dan Nuh berlata, 'Naiklah kamu selalian

kc dalamnya', " tentang pemuatan mereka ke dalam kapal' Lalu

ditinggalkan penyebutan tersebut.
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Para qurra berselisih pendapat dalam membaca ayat, i$rJy
-tit:;fibi"Dengan menyebut nama Allah di waldu."

Mayoritas qwra Madinatr, Bashrah, dan sebagian qurra

Kufah, membaca 6uyi U,lt-fi l, 
'.1 

dengan dhammah hur$ mim

pada masing-masing kedua huruf tersebut. Apabila dibaca seperti itu,

maka kalimat itu diambil dari akar kata ,?\?: ,sll. OAarn i'rab,

kalimat tersebut memiliki dua sisi:

Pertama: Dengan rafa'. Jadi, konteks kalimat tersebut adalatl

,tt-')p qfi\lt *r"Berloyar dan berlabttbrya itu dilahtkan dengan

menyebut nomo Allah" Pada waktu ittU kata al maira dan al mursa

menj adi rnnfu' dengan htrnrf Da pada ay at Sl rJl" D e ngan m eny e but

namaAllah"

Kedua: Menjadi naslnb. Makranya yaitu, dengan menyebut

ruuna Allah ketika berlayar dan berlabutU atau pada waktu berlayar

dan berlabutr. Jadi, ayat 6l;""Dengan menyebut nama Allah"

menjadi kalimat yang cukup dengan dirinya sendiri. Seperti perkataan

orang saat memulai pekerjaan, il ;, "Dengan menyebut nama

Atlah." Dengan demikian, jadilah kata al majra darr al mursa it't
nashab, sesuai dengan yang di'nashab-kan bangsa Arab, yaitu ucapan

mereka yang mengucapkan segala puji bagi Allah, malam terakhir

bulan dan awal bulan itu kepunyaan-Mu. Maksudnya adalah awal dan

akhir bulan. Seakan-akan mereka mengatakan segala puji bagi Allah

yang memiliki awal dan akhir bulan. Lalu didengar dari sebagian

mereka yang mengatakan segala puji bagi Allah tentang awal bulan

hingga akhir bulan adalah kepunyaan-Mu.

Mayori tas qurra Kufah membaca 
tit;; 6i $f -i,

"Dengan menyebut noma Allah di walctu," denganfathahhttruf mim

pada kalimat6r:rhi dan dibaca dengan dhammah pada kalimat6r:tj.
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Mereka menjadikan 6tii sebagai mashdar yang diambil dari kalimat

\t-ii q-ri qh Serta-6rii dari akar kxa'iuiy 'di.!\l Apabila

dibaca demikian, maka dalam i'rab-nyamemiliki dua sisi seperti yang

dibaca pada keduanya, 66-i3 6t:-ii Bila dibaca dengan dhammah

pada kedua huruf itu, maka bacaan tersebut sesuai dengan yang telalt

disebutkan.

Diriwayatkan dari Abi Raja Al Atharidi, bahwa ia membaca

ayat 6uli 6t:;i jn, ft dengan men-dhammah-kat kedua kalimat

tersebut, dan menjadikan keduanya menjadi na't (slfat) kepada Allah'

Apabila dibaca seperti itu, maka kedua kalimat tersebut juga memiliki

dua sisi dalam i'rab, kecuali salatr satunya berkedudukan menjadi

khafadh, dan itu menjadi bacaan yang lumrah dari sudut pandang

i'rab,karena makna kalimatnya sesuai dengan bacaan i^' g'# It il
W..i, cjirr Judi, v,ata al mujri menjadi na'at kepada nama Alla6.

Terkadang boleh juga menjadi nashab,dan itg adalah sisi yang kedua,

karena kalimat tersebut dianggap baik dengan memasukkan alif dan

lam pada kata al maira dan al mursa, seperti perkataanmu, lt t1
te..,.*tr.l l{J-r-jr Apabila kedua huruf (alif dan lam) itn dihilangkan,

maka akan menjadi nashab yang berkedudukan sebagai hal

(menunjukkan kondisi), karena kedua kalimat itu bermakna nawrah'

Oleh sebab itu, keduanya disandarkan kepada ma'rifah'

Sebagian mayoritas qwra Kufatl membaca" 16l;i6j| lfl;|:;i

dengan fathah hr;tr;lfi mim pada kedua kalimat tersebut, karena

kednanya diambil dari akar k61ta qj C? seakan-akan maksud dan

arah pematramannya mengindikasikan pada keadaan berlayar dan

ryl
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berlabuh, serta menjadikan kedua kalimat itu menjadi sifat untuk kata

at futk.s1 Sebagaimana perkataan Antarah:
t. a- - , - c -

& r+tJ;itsLr-'i ..i:;u;+* -|a
*Apabila jiwa penahtt datang, aht rnenahan napas pada saat tidak

dapat melarilcan dir i."sE

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang kami pilih adalah bacaan

yang dibaca dengan 6i ;fi ,i,"Dengan menyebut nama Atlah

diwabu berlayor," dengan fathah huruf mim, -lir;;t "Dan

berlabuhnya, " dengan dhammah huruf mim, yartg maknany4 dengan

menyebut nama Allatr ketika berlayar dan ketika berlabuh. Aku

memilih/athah pada huruf mim pada bacaan 6l|i- karena kedekatan

ayat tersebut dengan ayat $(.7K q A ryrdiar; 
uDan bahtera itu

berlayar membawa merela dalam gelombang laksana gunung," dan

tidak dikatakan,'#.oF
- Sementara itu, orang yang membaca urrJ .ior p-* dapat

dianggap benar dalam membacanya apabila kalimatnya adalah: et
a,

/.e:a'*'

Ibnu Katsir, Abu Amir dan Ashim membaca -dalam riwayat Abu Bakar dan

Ibnu Amir- vt-j1ury' dengan dhammah kedua huruf rzlrn itu, dan itu adalatt

bacaan Mujahid, Abi Rajaa', Al Hasan, Al A'raj dan Syaibah. Hamzah, Kisa'i,
dan Hafsh, dari Ashim 4J'i denganfathahhwrf mim dan kasrah huruf ra, dan

mereka semua mendhammahkan hur:uf mimpada kalimat W)5 Al A'masy dan

Ibnu Mas'ud membaca t t4;;) trtra.i dengan fathah pada kedua huruf zim. Ibnu

Watsab, Lubbah Raja' Al Athari, An-Nakha'i, Al Juhdari, Al Kilabi, dan Adh-

Dhahhak membaca: W.-r" +*t', hhat Al Muharrar Al Wajiz Ibnu Athiyah

(3n73).
. Bait ini disebutkan dalarr Diwan Antarahdari syair yang bertemakan, 4j-Jt -F-
'eJl F.r', Lthat Ad-Diwan Qral.49). Disebutkan pula dalarn Al Bahr Al Muhilh

(6tr54).
;
6t
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Tentang kesepakatan mereka atas bacaan yang dibac a €-F
fathah huruf ra menunjukkan bukti yang jelas bahwa maksud
vtr* fathahhtnf mim. Kami memilih harakat dhammah pada
tnt-; karena sepakatnya dalih dan alasan yang menunjukkan

wa bacaan tersebut dibaca 
{engan harakat dhammah. Makna ayattii adalah perjalanannyu, ii6i3 dan pada waktu berhentinya.

yang diberhentikan Allah dan dilabuhkan perahunya.

Mujalrid membaca latazh tersebut dengan men-dhammah-kan
mim padakedua huruf secara keseluruhan.

8246. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid
[cJ, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdullah menceritakan kepada kami dari waraqa, dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujatrid, tentang ayat,.'vl)2 btrj .iir n+ ia
berkata, "Ketika mereka menaiki kendaraan, berrayar, dan
berlabtrh."se

7. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, ia berkat4 "Dengan menyebut nama Alrah pada
saat menaiki kendaraan, berjalannya kendaraan, dan
berhentinya kendaraan. "6o

Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Numair menceritakan kepada kami dari waraqa, dari Ibnu

ltyiania dalam tafsir (har. 387) dan Ibnu Abi Hatim datam tafsir (6D033).
Ibid.
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Abi Najih, dari Mujatrid, tentang ayat, t v;t wrt i'rt p-r ,

ia berkata,

"Dengan menyebut nama Allah pada saat menaiki, berjalan,

dan berhenti kendaraan. "6 
I

t8249. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ruwaq

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, mengenai

ayat, 6r1,"if2 6tH i' f*,, r{g fjll ia berkat4 ..Apabila

hendak berhenti maka ia berkata, 'Dengan menyebut nama

Allah, aku berhenti'. Apabila hendak berlayar atau berjalan

maka hendaknya berkata, 'Dengan menyebut nama Allah aku

berlayar atau berj al ar..u 
62

Firman-Ny "r'i) 3fr ;; ly * Sesungguhnya Tuhanht benm-
berur Maha Pengampun lagt Maho Perryayang." la berkata
"Sesungguhnya Tuhanku benar-benar menutup dosa orang yang

bertobat dan kembali kepadanya. Juga Matra Penyayang terhadap

mereka untuk tidak menyiksa mereka sesudah bertobat."

ooo

rbid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612033) dan Ibnu Athlyah dalarn Al Muhorw Al
lllajiz (31172)-

6l

62
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A 
()t4',bi A &7() 4q( q O ry, "f C;

ttffi,€&{iv;1 +uJ,*.*J
" D an b ahter a itu b ulay ar mertb aw a mqel,a ilalarn

gelorrb ang lak ana gutruun:g. Dan Nuh rna nonggil artalcny a,
sedmtg anak iatbqada di tcmpat yang jmth terpmcil, 'Hai
Annl&u, naiklah (l<el<apal) bqsarnal&nJi dm jangolrrlah

kfrnw bq ada bqsanw or (mg. or (mg y ang kvrlfir' ."

(Qs. Huud tlU:42)

Tatrwil fiman Attah: fri A ui6, JfrK q O +,c;O;
@b#,'{K'S;V|+4'#-l*O<-,rur-@;"bahteraitu
berlayar membawa mereka dalam gelombang lahsana gunung. Dan
Nuh memanggil anaknya, sedang anak ita berada di tempd yang
jauh terpencil, uHai Anakhu, naihlah (ke hapal) bersama kami dan
janganlah kamu berada bersama orang-orang yang halir.,,

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, iq;r"iA uDan bahtera
itu berlayar memba,n,a merelca, " adalah, kapat itu berlayar membawa
Nuh dan orang-orang yang bersamanya. ;1l $ a163 l4y'K q A
"Dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anabtya,"
yang bernama Yam, );* O <_t\9, *Sedang anak itu berada di
tempat yang jauh terpencil. " Yam tidak ikut menaiki kapal bersama-
sama dengannya, lil +UJ "G5- "Hai Anakktt, naiklah (ke tapal)
bersama kami." ,fSX '{ & *: ,,Dan janganlah kamu berada
bersama orang-orang yang kn/ir."

ooo
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,n U ifi'e; t lti' j5 A dv;.,* 6La:u:, JE

@ a;:Si'u 6K Afi#. 3r:r'!-, ; I fit
"Alrrtkryip muriawabr 'Al<u dllsrJ mencffi per:lirr./ntflgarrl,c

gutntng ydrJg dopa memelilwralcu ilari ah bdh'! Nilh
bethta, 'Tidak aila yang melindmgihffi ini d*ri adzab

AJlah relrlin y'.Jilah (saio) YarrgMahoP"rryayarrd. Don
gebrtang metf adi perrglwlar.g (mtfttct l<edanny a; mikf,

iadilah anf,k itu, tmrus'ult, ororrJg-or(mg yarrg

ilitenggelaril<frrr.o

(Qs. Huud [11]: a3)

Tatrwil lirman Allah: 7 36'JXi <E dt ;-g ,lLeatit J'6

<)_#1 te <,A AIWJ6';:;Jt4{ j bi;!t'fet;
(Anotcaya menjawab, oAhu ahan mencui perlindangan ke gunung

yarrg dapat memeliharuku dafi air bah!'Nuh berkata, oTidak ada

yang melindungi hafi ini dari adzab Akrt sebh AAah $oia) Yang

Maha Penyayang.' Dan gelombutg neniadi penghalang antara

heduanya; naha jadilah anak itu termosu* orang4tang yarrg

ditenggelam*an)

Abu Je'far berkata: Allah SWT berfirman menyebutkan ayat

tersebut, "Ketika Nuh mengajak anaknya naik ke dalam kapal

bersamanya, karena khawatir ia akan tenggelam, anaknya berkat4
'i3rt <, d1;*ftJte2te'Anabtya meniau,ab,'Aht akan

mencari perlindungan kc gunung yang dapat memeliharaht dari air

bah".' ia berkatg 'Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang



dapat menjagaku dari air batr, menghalangiku dari

menenggelamkan aku'."

TofttuAth:Ihabari

air yang dapat

Maksud lata7,. dl|- "merneliharalat" adalatr menjagaku,

seperti tali kuat yang mengikat kepalanya, lalu melindungi dirinya

dari air batr yang dapat menghanyutkannya.

Firman-Ny r; "'-*3 ; I il j b i;f'feG{ 
*rtdak ada vang

melindungi hori ini dari adzab Allah selain Allah (saia) Yang Maha

Penyayang,,, ia berkata, "Tidak ada yang dapat menjaga hari ini dali

perintatr Allah yang telah diturunkan kepada makhluk-Ny4 yaitu

perintatr tenggelam dan kehancuran, kecuali orang-orang yarrg Kami

sayangi, lalu Kami selamatkan dari air bah itu, karena hanya Dia yang

dapat mencegatr dan melindungi siapa saja dari makhluk-Nya yang

Dia kehendaki."

Jadi, huruf gr berkedudukan sebagai rafa', karena maksud

kalimat tersebut adalah, tidak ada pelindung yang dapat melfiidgngi

hari ini dari perintatr Allah selain Allah.

Para pakar batrasa berselisih pendapat dalam menempatkan

posisi kata 0.pada pembatrasan ini.

Sebagian pakff nahwu Kufatr mengatakan batrwa kata gr

berkedudukan sebagai nashab,karena al ma'shum berbeda dengan al

ashim,dan kata al marhum sama dengan al mo'shum-

Mereka mengatakan, "seakan me-nashab-kannya

sebagaimana keduduk arr ayat, #t g<t ), e 4 { C 'Mereka tidak

mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kccuali

mengihtti persangkaan belaka'. (Qs. An-Nisaa' l$: 157) ia berkata:

dan orang yang membolehkan: '#i'$ "mengihtti persangkaan

belalra ",berkedudukan menjadi rafa' pada perkataanya:



SzrahHtrad

)qr
"Dan di negeri ini tidak ada seorang teman pun kccuali seekor kijang

dan unta yang cenderung ber'n arna hrnins keemasan. "63

Tidak boleh menempatkan posisi rafa' pada kata gr karena

yang ia katakan adalah ila al ya'afir, menjadikan kijang dan apa yang

serupa dengannya sebagai teman yang baik. Begitu juga dengan ayat
'#i't!: J t " Ke ctal i mengihtt i per s anglcaan b e t aka." Ia mengatakan

bahwa keyakinan mereka itu hanya persangkaan belaka.

Ia berkata, *Tidak boleh karrru melakukan hal tersebut karena

pada satu sisi kamu mengatakan al ma'shum itu pelindung keadaan.

Akan tetapi kalaulah dijadikan al ashim dalam menakwilkan a/
ma'shum, maka seakan-akan kamu berkata, 'Tidak ada yang dapat

terlindungi hari ini dari perkara Allah'. Pastilah dibolehkan

berkedudukan sebagai rafa' padakata i,.."
Ia berkata, *Tidak ada yang mengingkari nntuk mengeluarkan

benhrk maful ke dalam br,nfikfa'il. Bukankah kamu melihat ayat 4
9)3 rt 

*Dari air yong terpancm." (Qs. Ath-Thaariq [86]: 6)

maknanya adalah madfuk, yaitu terpancar, wallahu a'lam. Sedangkan

ayag -Si-2V lar- g"Dalam kehidupan yang memuaskan." (Qs. Al
Haaqqah [697:21) adalah nodhiah, yaitu memuaskan

Seorang penyair berkata:

tS.:t'r2$:t',il c$r; ttr, ...W. U; I i)?it y;

Bait ini disebutlcan dalam Ma'ani Al Qtr'm karya Al Farra (11288) dan Tmjih
Al-Larr' karya Ibnu Jana, orang yang menyairton Jtaan Al Ud. Nammya
adalah Al Amir bin Al Harits. Lrhat Taujih Al Lom'(hal. 219) dan Al Ya'afv,
bentuk jamak dari l<ata t.mggal ya fur, yaitu seekor kijang. Sedangkan aI rs yaitu
tmtayang cenderung berwarna kuning keemasan.

;:aAiu'

-
i
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"Tinggalkanlah kcmulioan, janganlah kamu pergi untuk mencarinya'

dan dudufuah, larena lamu adalah orang yang baik dalam hal

malunan dan Pakaian'"@

Maknanya adalah al malau, yaitu ryurg 
diplkaij5 Sebagian

pakar nahwu B*hr.h ;";atakan * ; {f i1 i\ i iq'f:,1,
*TidakadayangmelindungihariinidariadzabAllahselainAllah

(saja) Yang Maha Penyryang," tentarrg kalimat: et ri 'ts' 
a*

seharusnya mengatakan fi ti I "Tiduk mempunyai pelind,ng."

Artinya dilindungi. Boleh juga menjadi et n 'I1 "selain.Allah (saja)

Yang Matra Penyayang" berkedudukar-rafa' sebigai ganti dari Y'at'a al

ashim. Tidak ada celah untuk pendapat-pendapat yang telatr kami

ceritakan mengenai mereka, karena firman Allah hanya mengaratt

kepada batrasa yang baku dan terkenal dikalangan lidah orang yang

telatr dih'unkan dengan lisannya hingga dapat men,njukkan jalan,

dantidakadasesuafuyangdapatmemaksakamiuntukmenjadikan

lafazh u.pte bermakn ^ ?til dan kami tidak menjadikan 11 ierrg*

maknag(J,karenakamitelahmendapatkanmaknanyayangtelalt
populer dari perkataan bangsa Arab sebagai jalan keluar yang benar'

danhalituberkenaandenganapayarLgtela}rkamikatakan,ba}rwa

n syair ini disebutkan dalam diwan dari syair panjang yang menggoncang gunung

;ffi@ Makra ii-in_rio,rm adalah ti"aaa.n yang baik pada makanan.

l"i"vi engkau senang karena engkau kenyang a* !9rp-t'P: 
^

Bait ini berisi tenffi;;"g;ili.pada timai Uin rcrittttraU RA' vang tt\t'11
dalarr kitab eaoo, iZi iTratimi ailarn lt Ma+,adhah (152), ia mengambil bait

ini dari bait Al A'ryn, karena ungkapannya lebih baik dan maknanya me-ncukupi

syarat. Dengan O"ili.iu,o, i" ynig 
'feUifi- berhak dalam penciptaan. Lthat Ad-

Diwan(hal. 108) aJ"r.}qd"',iiiirn"ti (gt4g), dengan redaks_i vang berbeda

pada tengatr-tengatr bait, 
-4. 

u#19'1'-3;l' T3 "Tinggalkanlah kemuliaan'

ianganlah bangkit dan bersiap-siap untuk mencarirrya" '

Disebutkan aurum uulvJ-titu[ uuir"ra Arab, diantaranya syarh slawahid Al

Mughni Qt83, 7 I l3g) dan Al-Lisan(entri: ge 6)'
t' Lihat Ma'ani Al Qur'ankarya Al Fana (15' 16)'



SurahHrlnd

makna tersebut adalah, Nuh berkata, ..Tidak ada yang dapat
melindungi hari ini dari perkara AilarL kecuali Allah yang
menyayangi kami, lalu menyelamatkan kami dari siksa-Nya.',
sebagaimana dikatakan, "Tidak ada yang dapat menyelamarkan hari
ini dari siksa Allatr kecuali Allah, dan hari ini tidak ada yang dapat
merasakan makanan kecuali Z:rid.,,

Inilah maksud pembicaraan yang terkenal ltu, dan meknanya
dapat dipahami.

tr'iman-Nya, G-";tJi lr 3K U W Jq ,,Dan

gelombang menjadi penghalang cmtara kcduanya; maka jadilah anak
itu termasuk orang-orang yang ditenggelamka4" ia berkata,
"Gelombang air batr menjadi penghalang antara Nuh dengan anaknya
lalu anaknya tenggelam, karena ia termasuk orang yang
ditenggelarnkan dari golongan ka,m Nabi Nuh sAw yang
dihancurkan dengan tenggelam..

ooo

5{i'ri3'.9 *; 4$ x*s, li;,fi btri Jij
@ A4Sr i ;$,ii :g&rfi lF sg6

"Dan ilifimwicm,'Hodbumi telrrrl/rah dnrub itrrr.twi
larrsrt (lrruiorr) bqhentiloh'. Don air pn disuruilra;

puintah pun iliselesail<ar ilmfuhtera itu pmbeflakh iti
dtas bukit Judi, ilan ililcatfuio 'Bh..salah orcmg-outg

yoritg zhalim'.'
(Qs. Huud Utlz 441



TatsirNh:Ihabai

Talrwil firman Allah: ;*i ,# 4#ir liIu ,# eii' J4i

@ Art*,li ;i+ ,:'t, :6 "{tr# :Y '';':;6 'd ',}; ics@an

diJirmankan,"Haibumi-telanlahairmu'danhailangit(hujan)
berhentilah.,, Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan

dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan,

"Binasalah orang-orang yang zhaliru " )

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskanfirman-Nya,..Allahberfirmankepadabumisesudatr
menyelesaikan perintahnya dalam menghancurleburkan kaum Nuh,

yaitu menghancurkan mereka dengan tenggelam'"

4iv 6 ain- J4i ,,Dan difirman*an, 'Hai bumi telanlah

airmu'." Artinya, minumlatr, Ymg diambil dari perkataan' "Fulan

menelan, seperti ifulah ia menelannya'" Atau

i)i'it $1 
^ii*-'^ii. 

" Me nel anny a ap ab il a i a m e ne I an"y a!66

a$ *s;,,Dan hai langit ftuian) berhentilah. " Ia berkata

..Berhentilah dari mencuratrkan hujan, yakni tahanlah."

{6 fu; ,,Dan air pun disurutlran " Air pun lenyap dari

permukaan bumi, dan menjadi kering'

'iJI 'r$i "Perintah pun diselesaikan'" Ia berkata' "Perintatt

Allah pun diselesaikan, selesai dengan kehancrrran kaum Nuh."

"gr# iF 5ii6 "Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit

Judi." Maksudnya adalah kapal. Lafazh 'ct?t artinya berlabtrh di

atas bukit Judi, yaitu gunung yang telah kami sebutkan, yang terletak

di daerah Moshul atau Jazirah'

6 Lihat Ibnu Athiyah dalanAl Muharrar Al Wajiz (31175)'
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i*rl;igi;3.6:rb,,Dandikatako4,Binasalahorang-orang
yang zhalim'." la berkat4 "Allah berfirrran, 'Allah menghancurkan
orang-orang /ang zhalim dari golongan kaum Nuh yang kafir dengan
Allatr'."

18250. Ibad bin Ya'qub Al Asadi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari utsman
bin Mutharr, dari AMul Aziz bn Abdul Ghafur, dari
bapakny4 ia berkata: Rasulullah SAW bersabdq

,. .. z)-*)7i6,:^latLj S-,;) u $,1!:i ejt u; ;43tr 2ef 4 '-,+rt * -;:, ,:^t, ,o;

iA ,itrrh,e ?7 e:;t Je'r#t ;J'rG ,7!s,!t

fj3, $u.i'qtjlttj ,f),';r A U'# ;f : ,Lj
i

"Pada permulaan hari bulan Rajab, Nabi Nuh *rroiO'
kapalnya. Ia dan semua orang yang bersamanya itu
berpuasa" dan kapal itu berlryu membawa mereka selama
enam bulon lalu berhenti pada bulan Multorram. Kapol itu
berlabuh di atas puncak gwrung Judi pada hari Asytra. Nabi
Nuh pun berptnsa don memerintahkan semua yang ada
bersomarrya untuk berpuaso, baik binatang buos maupun
binatang ternak Mereka berptasa sebagai tanda syuhr
kepada Allah."67

t' m- Ath-Thabrani dalam Al Kabir (6169), Al Haitsami dalam Majma, Az-
Zanta'id(31188), dan As-suyrthi dalanAd-Dw Al Mantsur et331).



T$shAth:Ihabari

18251. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata "Paling atas kapal

ditempatkan untuk burung, tengahnya untuk manusia, dan

yang paling bawah untuk binatang buas. Ketinggian kapal itu

30 meter, dan sampai ke tempat yang indah pada hari Jum'at,

malam kesepuluh bulan Rajab, dan berlabuh di atas bukit

Judi pada hari Asyura ftesepuluh). Saat tiba di Ka'bah,

dilaksanakanlah thawaf sebanyak tujuh kdi. Allatr telatt

mengangkat (menyelamatkan) Ka'batr dari tenggelam,

kemudian datang ke Yaman, kemudian kembali.6s

18252. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far Ar-Razi, dari Qatadah, ia berkata:

'Nabi Nuh turun dari kapalnya pada hari kesepuluh bulan

Muharram, lalu ia berkata kepada orang-orang yang

bersamanya, 'Barangsiapa di antara kalian berpuasa pada hari

ini maka hendaknya menyempurnakan puasany4 dan

barangsiapa tidak berpuasa maka hendaknya ia berpuasa'."5e

18253. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ma'syar, dari Muhammad bin Qais, ia

berkata, "Pada zamaln Nabi Nuh, tidak ada hasil bumi dan

tidak ada manusia yang berdoa."To

Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam TuiAh (lll22).
Mujahid dalam tafsir (388), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D032), Al Mawardi
dalarn An-Nukat wa Al Uyun Q/473), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4tr07).
Ibnu Jarir Ath-Thabari dalan Tariffit (lll22).

6t

69
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18254- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, ia berkata, "Disebutkan kepada
karni batrwa -kapal- membawa mereka pada hari
kesepuluh yang lewat dari bulan Rajab, dan berada di atas air
selama 150 hari. Mereka berlabuh di atas bukit Judi selama
satu bulan. Mereka turun dari kapal pada hari kesepuluh
bulan Muharram, yaitu hari Asyura.',7l

. Seperti yang telatr kami katakan dalarn menakwilkan ayat,
:E; grfi lF g;-:"t 5-ii 

"i; 
itrt fu;,nan air pun disurutkan,

perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit
fiidi." Juga dinyatakan oleh ahli tafsir. Mereka yang berpendapat
demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18255. M,harnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah, i6 ,j+;,,Dan air ptn
disurutkan, " ia berkata, ..Kurang.- ,\fr OS3 

,,perintah pun
diselesaikan, ', ia berkat4 ..Kehancuran 

kaum Nuh.,,?2

18256. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada ka-i, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, riwayat yang sama.73

7l

72

T3

Abdurrazzaq dalam Ar \{ushannaf (4/290), Al Mawardi daram An-Nukat wa ArUyun Q/aT), dan Ibnu Jauzi dalam Zad.a7'Uastr (4lt}7).
Mujahid dalam tafsir (hal. 387, 388) dan Ibnu Abi i{atim dalam tafstr (6D032).Ibid
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18257. Al Qasim mencefitakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama-74

Ia berkda: Ibnu Juraij berkata, *Ayat i6 rfu; 'Don air pun

distfr'utkflr', maksuanya adalah metresap."

18258. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatt

me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, ,6 *55 "Dan hai longtt (lruian)

berhentilah," ia berkat4 "Berhenti." rslt J+i "Dan air pun

diswutkou" iaberkata, "Air ifu sirna."75

18259. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkara: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qdadah, tentang firman Allah, frfi, ,fu;
ufut oir pn dinrutkot" Al glruyudh rtinya afunya sima.

grfi JF 5fit"tu t bahtera itu pn berlabtrt di atas bufit

Ju&"76

18260. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Nrmair menceritakm k€pada kami dari Wraqa' dari Ibnu

Abi Najib dari Mujahid, tetrtaog firman Allah, JF g;:.t
"grfiuDon bahtera itu pun bertabuh di atas bukit Jttdi,' ia

b€rkafi4 *Gunung yang berada di da€rah Al Jazirah, gunung-

gunung yang menjulang tinggg hingga selamat dari

te,nggelam, dan grmung itu merendatrkan diri, tunduk kepada

Ibid.
Ibnu Abi Ildim dalarn taftir (6D036).
Ibid.

7t
75
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Allah. oleh karena rtu ia tidak ikut tenggelam. Kapal itu pun
berlabuh di atasnya.,,77

18261. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: syibil
menceritakan kepada ka'i, dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid tentang firman Allatr: -Erfi 

S,fi$,,dan bahtera
itu pun berlabuh di atas bukit Judi", ia berkata: "Al Judi
adalah nama sebuah gun,ng yang berada di daerah Al
Jazirah, pada saat itu gunung-gunung yang menjulang tinggi
dan anglar[ dan dia sendiri (gunung yang berada di Moushil)
yang tunduk kepada Allah sehingga tidak tenggelarn, dan
bahteraNuh pun berlabuh di atasnya.zs

18262. AI Qasim menceritakan kepada ka.i, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ riwayat yang

. sama79

18263. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku" ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman
Atlab -grfi 

lF gj;t "Dan bahtera itu pun bertabuh di
atas bukit Judi," ia berkata "Berada di atas puncak gunung,
den nama guung itu adalah Judi.,fo

7t

79

80

Mujahid dalam t,air Gar. 3Et), Ibnu Abi Hatim daram taBir (61203 7), ArManardi dalm A*Nuha wa Al uyn (2t474), dan Al B"gfi-d"il Ma,alimAt-TozilQDl3).
Ibid.
Ibid
Disebrrtkan dengan lafad yang serupa oleh Ibnu sa'd dala, Ath-Thabaqat(l/40), datZad Al Masirkaryalbnu Jauzi (4/ll2).
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18264. Al Harits metrcedtakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an menceritakan

kepada kami tentang aya; -rDAl 
:F 5;;t "Don bahtera in

pn berlabuh di atas bukit Judi,'ia berkat4 "Gunung yang

menjulang tinggi, yang terletak di daerah Al Jazirah- Gunwrg

itu trmduk pada saat bahtera Nuh hendak berlabuh."sl

18265. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkara: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, JF 5;;t
grfi "Dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Jrdi."
Allah menempatkan l<ami di lembah yang terletak di daerah

Al Jazirah sebagai pelajaran dan tanda kekuasaan-Nya.t2

18266. Dic€ritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan keeada kami, ia berkata: Aktr mendengai Adh-

Dhahhak bertat4 mengenai ayaL 
-+r*S,f;.:t; 

"Dan

bahtera itu ptot berlabuh di atas bukit Judi. " Yaitu sebuatt

gunrmg yang terletak di daeratr Moushul.t3

18267. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkaa: Sa'id menceritakan

kepada l<ami dari Qatadah, ia berkata, "Disebutkan kepada

kami bahwaNabi Nuh mengirim seekor bunmg gagak rmhrk

melihat air, lalu bunmg gagak itu mene,mukan bangkai dan

menjahrhkan bangkai itu di atas kapal, lalu beliau mengirim

Er Lihat Ibnu Jauzi dab,n fud Al Masir (4lll2) dan Al Mawardi dalamn A*Nukat
wa Al UWrQl474).t' Ibnu Abi llatim dalam ta6ir $f2$7) dan Ibnu Jauzi dalm 7-ad Al Masir
(4n12).8' Ibnu Katsir dalam taBir (7/440) dan Ibnu Abi Hatim dalam taftir (6D037).
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burung merpati, kemudian burung merpati datang dengan

membawa darur zaitun, lalu beliau memberikan tali yang

diikat di lehernya, dan mewamai kedua kakinya."e

18268. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

"Ketika Allah SWT berkehendak untuk menghentikan yang

demikian itu -maksudnya adalah badai- ia mengutus angin

ke permukaan bumi, lalu air pun berhenti, dan tertutuplatr

jalan-jalan air di bumi dan pintu-pintu langt. Allah SWT

berfirman: n$X*15 4fr, 41 b5!- iqi " Do, difirmantran:

"Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (huian)

berhentilah," hingga: 6;;igi iA t:i, "Binasalah orang-

orang yang zhalim", ia menjadikan air itu berkurang sedikit

demi sedikit kemudian sunrt dan menesap. Dan kapal itu

terdampar di atas puncak gunung Judi menunrt anggapan ahli

Tauraf, setelatr melewati pelayaran selama tujuh bulan tujuh

belas hari. Pada hari pertarna bulan kesepuluh, puncak-

puncak gunung pun terlihat. Maka tatkala telatr melewati

nmsa empat puluh hari, Nabi Nuh membtrka jendela kapal

yang telah dibtrat di dalamny4 kerrudian mengirim bunmg

gagak untuk melihat kondisi air, namrm bunmg gagak ihr

tidak kembali kepada beliau, lalu beliau mengirim seekor

bunrng merpati, kemudian merpati itu kexnbdi kepadanya,

namrm tidak menemukan tempat hinggap tmtuk kedua

kakinya maka beliau merrbentangkan kedua tanganya

menyambut kedatangan bunurg merpati, lalu beliau

s Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (9D037), dari Ibnu Abbas, Ibnu Athiyatt

dalan Al Muhsrar Al wajiz (31175), dan Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahkam

Al Qur'an(gl$).

I
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menangkap burung itu, beliau berdiam diri selama tujuh hari,

kemudian beliau mengirim merpati itu untuk melihat kondisi

air, lalu pada waktu sore hari merpati itu kembali dengan

membawa darur zaitun. Dengan demikian tahu lah Nabi Nuh

batrwa air sudatr berkurang dari pemukaan bumi, kemudian

beliau berdiam diri selama tujuh hari, sesudah itu beliau

mengirimkann merpati itu lagi, namun kali ini merpati itu

tidak kembali, maka tahulah Nabi Nuh bahwa permukaan

bumi telatr nampak.

Dimulai peristiwa pada saat Allah mengirimkan badai sampai

Nabi Nuh mengirimkan burung merpati telatr genap satu tahun.

Memasuki hari pertama bulan pertama dari tahun keduq permukaan

bumi sudatr menampakkan wujudnya, maka tampaklah daratan. Nabi

Nuh lalu membuka tutup kapal dan melihat permukaan bumi. Pada

bulan kedua dari tatlm kedua pada malam kedua puluh tujuh dari

peristiwa tersebut, dikatakan kepa{a Nfi, {t5,11I.61; U #"q
4 $,:,; U ;f, ? ery iiV <tZ,j; J "ruruntah dengan

selamat sejahtera dan penuh lceberkahan dari Kami atasmu dan atas

umat-umat (yang mulonin) dari orang-orang yang bersamamu. Dan

ada (pula) umat-umat yang Kami beri kcsenangan poda mereka

(dalam lrehidupan dunia), kemudian mereka akan ditimpa adzab yang

pedih dari Kami.'Es

18269. Diceritakan kepada kami dari Al Husain bin Al Farj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin

E5 lbnu Katsir dalam tafsir (71446). Ia juga menyebutkannya dalam Al Bidayah wa
An-Nihcyah (l/ll7), dan ia mengomentari riwayat tersebut "Ini merupakan
riwayat yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq, dan dia sendiri yang
mengumpulkan penjelasan Taurat yang berada di tangan ahli kitab, dan kami
menemukan kumpulan atsar dalam Al Ishah yang kedelapan, dari Safo At-
Takwin."
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--V 3$ 3'rr)31,FA$'"oy

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Adh-Dhahhak berkata, ..Orang-orang 

mengira
orang-orang yang ditenggelamkan itu adalah anak-anak
bersama orang tua mereka, padatral tidak seperti itu, karena
sebenarnya al wildan adalatr kedudukan burung dan seluruh
or:mg yang ditenggelamkan Allah tanpa dos4 akan tetapi
memang sudah ajal merek4 lalu mereka mati disebabkan ajal
mer.eka. Orang-orang dewas4 baik laki-laki maupun
perempuan, ditenggelamkan di dunia sebagai siksa yang
diberikan Allah kepada merek4 kemudian tempat kembali
mereka adalah neraka.',86

ooo

rJJ(i,r6$a16
@'4r6fJ

"Dur Mth bqsera kepad* Tutr,o.rya s*$il bqlrata,,y a
Tuhonlcuxnmgguhrryaanal&utnmas-ukr<erumgalcu,dan

sesungguhrry, ianii End/,<au i/,,iloh yong benm. Dan Engl<at
ailalah Hakim y arrg sadil. adilryt *,,

(Qs. Huud [tU:45)

@#ffi a"r#;:""Ef ;i,*:;r!f ;fn;;y.
sambil berkato, oYa Tuhonha sesangguhnya anahku termasuk

r As-sn1,nthi dalam Ad-Dur al-Mantsur e/332), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir arau Abi Asy-Syaikh.
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keluargahu, dan sesungguhnya ianii Engkau itulah yang benar.

Dan Engkau adalah Hakimyang seadil'adilnyu")

Abu Ja'far berkata: Allatl SWT berfirman untuk

menyampaikan informasi kepada Nabi-Nya, 'Nuh berseru kepada

Tuhannya, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah berjanji

kepadaku dan keluargaku rurtrk menyelamatkanku dan keluargaku

dari tenggelam serta kehancgran, sedangkan anakku telah hancur

binasa" padahal anakku bagian dari keluargaku'."

Stii L'tit'lrl3 "Drn sesungguhnya janii Engkau itulah yang

benar. " Maksudnya adalah tidak pernah menyalahi janji.

'4{-d fA *tV "Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-

adilnya," maka tentukanlah keputusan-Mu buatku, bahwa Engkau

akan memenuhi janji yang telatr Engkau janjikan kepadaku untuk

menyelamatkan keluargaku dan mengembalikan anakku ke dalam

pangkuanku

Hd itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

18270. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, ft$ €d A$ "Dan Engkau adalah Hakim

yang seodil-dilrryo," ia berkata, "Maksudnya adalatr Hakim

paling adil dalarn melalarkan kebenaran."E7

ooo

87 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6n$9),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4lll3),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Wn Qla7il.
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.*,6\;4( b.6>n e';,3a ;;yZ6 eA ,iydF_iu

i4teiii'u'r$ ;,;)A ii'e
u AJlah bufimwn,'Hci Nzh, sesunguhnya dia bul<f,nlah

tet'masltkl,churgdtrnl(yarrsdijoriri7ril<maliorniliselomotkmr),
sesuuggulurya(pqbrutan)nyaperkmmyeqfidnkbdik.
Sebob itu jmtgmrlah l<mu memolruorlt kcpail*Ifu sesuaht

y dng l<n ttu ddnk nengetalwi (haldld)rrya- Senmgulury a
Akumemperingatllulrll<epadmwrupayal<ffiwiarrgan
tennasukor(mg.or(mgyatgddakbofurgetahuon."

(Qs. Huud [11]: 46)

rarrn ir riman !!?h, :Ly'* 3A fi;A6 b A [ty(js-J,6
'q\.;4i r'rK 6,i)8"1 6i* *J.,Ac a6;;y, 6un berfinnan,

uilai Nuh, sesungguhnya dia buhonlolr teruusuh keluargantu

[yang diianjikan ahan diselMhanJ, sesungguhnya

[perbuolanJnya perbuotan yarrg tidah boih Sebab itu janganlah

hamu rnetmohon hepoda-Ku squdu yong karrnt tido* mengetahui

ftahikat)nyu Seswtgguhnya Aha noqrcringathan hqadamu
srlpoya hama jangu tennosak orongarang yang tidah
berpengetahuarl"

Abu Ja'far berkata: Altah SWT berfirman untuk

menginformasikan kepada Nabi-Nya, "Wahai Nuh, sesungguhnya

orang-orang yang Aku tenggelamkan, lalu Aku hancurkan,

sebagaimana telah kamu sebutkan bahwa dia adalatr bagian dari

keluargarnq maka sebenarnya dia bukanlah bagian dari keluargamu."
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Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

ayat "afi r;4 "sesrmgguhrrya dia bukonlah temtosak keluargamu

(yang dij anj ikan okan dis elamatkan). "

Sebagian berpendapat bahwa makna aydtersebut adalalL tidak

termasuk anakrnl dia itu orang lain.

Mereka berkata, "Dia termasuk orang yag berbuat dosa"

Mereka yang berpendapat demikian menyehilkm riwayat-riwayat

berikut ini:

18271. Ya'qub bin Ibrahim menceritak"n kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dai Auf, dari Al Hasan,

mengenai ayat, 'Afi q;i liy"sesurgulwya dia bukanlah

t e rmasuk keluar gamu (y ang dij anj ikn akot dis el amatkon), "

ia berkata, 'Bukanlah anaknya."t8

18272. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakm kepada kami,

keduanya berkata: Yatrya bin Yamm meritakan kepada

kami dari Syarih dari Jabir, dari Abi Ja'fa', tentang firman

Allab i3i ij' a16j "Dan Ntth nwwgil analmsla," ia

berkat4.'An; istrinya.'se

18273. Ibnu Waki me,nceritakan kepada k*mi, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada ka-i, dui sahabat-sahabatnf

Ibnu Abi Arubah tentang mereke Al I{6m berkata: "Tidak,

demi Allah iabukan anaknya.'m

tt Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir(4/l l3).
8e Al Marrardi dalan An-Nukn wa Al Wn (@1475| dm Al Baghawi dal"m

M a' al im AtTarz il (3 Dl 5).rc lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/ll3),Ibnu Kasir dalm ' rsir QA.l41, dan Al
Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyun Ql47 5).
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18274. ...ia berkata: Ayahku menc€ritakan kepada kami dari Israil,

dari Jabir, dari Abi Ja'far,tentang firman Allah, fri$ A16j
"Dan Nuh memanggil anobrya" " ia berkata, "Bukan anaknya

dan anak istrinya. Kalimat yang digunakan ini menggunakan

bahasa 11ru'i.rrel

18275. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Auf dan Manshur, dari Al
Hasan, tentang firman AllalL 

-aft 
ea liy"sesungguhnya

dia bukanlah termasuk kcluoganru (yang dijanjikon akan

diselanotkan)," ia berkata, "Dia bukanlah anaknya. Allah
berfirman, &'*:fr Ly'sesmggiltnya itu adalah pelcerjaan

yang tidakbaik'.'e

18276. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada l€Ini, ia berkata:

Abdrrazzaq me,lrgabarkan kepada knmi, ia berkata: Ma'mar
-mengabartan kqada kami dni Qatadah, ia berkata: Aku
p€rnah berada di sisi Hasao, ia berkata tentang a1at, U A36
i6 "Mt Mrt memongil utfutya" Demi Allah, ii Ut*an

anaknyaln Qatadah berkara lalu aku berkome,lrtar: "Wahai
Abu Sa'id (I{asan), Allah terfiman, "Dan Nuh memanggil

anabq)a",lalu bagaimana engkau karekan bahwa dia bukan

anaknya?" Ilasan batik bertanyra, "Bagaimana munurutrru

dengan ayat: "6fi b A h "sesungguhnya dia bukonlah

termas* keluogama"? Qaladah berkata: Maka aku katakarU

Al Mawardi &lam A*Nuka wa Al UW (U475) dan Al Baghawi dalam
M a' a I im At-Toz il (3 t2l 5).
Ibnu Jauzi dzlam hd Al Mosir (4lll3),Ibnu Katsir dalam taftir (71444), dan Al
Mawardi dal"m A*Nuka wa Al Uyut Ql47 5).

9l
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',sesungguhnya dia bukan t€,rmasuk kehrarga yang dijanjikan

Allah untuk disetamatkan bersamanya (Nuh AS)'"

Sementara ahli kitab tidak b€rselisih pendaA bahwa dia itu

anaknya Ia berkata: "sesungguhnya ahli kitab iu adalatt

orang-orang Yang berdustas

18277. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkm Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata Sa'id menceritakan

kepada kami dafi Qatadalu ia berkata: Alcu mendengar Al
2.. f.. b/-it

Hasan membaca aYat d? *;tr'n|y frt -/iru;l e A frY

"senmgguhnya dia bukmlah termawk kclaugoru (yang

dijanjikan alan diselomatknr), sesurgguhnya

(perbuotan)nya perbuatan yotg fidak baik" Pada waktu ittt

ia berkate ,'Demi Auab dia bukan anaknya l36fi'Lalu
kcdua istri itu berWriaffi'- " (Qs. At-Tahriim [66']: l0)

sa,id berkata: Aktr menyebutkan hal itu kepada Qatadah, ia

berkata, "Tidak pantas bagin)'a rmtuk bersrqlah'"s

18278. Mghammad bin Amr mencedtakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada krrri, ia berkma: Isa

menceritakan kepada kmi dE Ibnu Abi Nqiih, dari

Mujahi4 tentang firman Allalt '* +eS,AC AE5lfi "Sebab

itu jangorlah knnu menohon ka@a-fu ses?frit Wrg kot ttt

tidak nungetalrui (halfrka)nW" ia bert&, a)ijelaskan

k€pada Nuh bahwa dia bukan anaknya-$

AMnnazzaq dalam afsir (A 9q -

Ibnu Jauzi iut ^ 
zoa ll Masir (4/ll3), Ibnu Katsir ddm taGir cll444), dan Al

Mawardi dalam An-Nufut wa Al Uyu Ql47 5).

Ibnu Abi I{atim dalam taftir (6Dw), Al Baghawi &lm Mo'olim At-T@zil

Q2ls),dm Al Qurthubi dalam Al Juni' li At tn , Al W'or QA6)'

93
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18279. Al Mutsanna menc€rit kan kepadakq n berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia bertda: syibil
menceritakan kepada kami qai Ibnu Abi Najrlt dari
Mujahid, tentang firman otta1p +6;4C diifi,Sebob
itu janganlah knru memohon kcpada-Ku seildu wrg ksnu
tidak mengetalrui (tukifu)nyq- iL berkat4 *Allah

menjelaskan kepada Nuh bahwa dia bukan aoaknya"%

18280. Al Mutsanna menceritakan kepadak,, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia betkaa AMullah
menceritakan kepada kami dari waraqa dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahi4 riwayat yang samar

18281. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia bertata: AI Husain
menceritakan kepada kami, ia bertda: Haiiaj mcoceritakm
kepadaku dari Ibnu Juraij, dai Mqiahi{ riwayat ymg
sama9t

Ibnu Jumij berl@, renrang firmm Allah, 34 U, e:r63 "M,
Nuh menorgil auhta,,, iatrrcril4 a\hh."--gdl")"
karena dia mengira itr edrtrh maknlq padahal dia seormg
anak yang dilahirtan tidur di das tqd tidum)ra (aoak
tiri).-ee

18282. AI Harits me,nceritakan ke@akrq ia be*aa, Abdul Aziz
menceritakan kepada lrami, ia berkana Israil menceritakan
kepada ka'ni dri Tzuwair, dai Abi J{fu, teNrtang firman
Allah, 

-a6 
eaiy"&smggutmrn dio bukoilatt termasuk

Ibid.
Ibnu Abi Hatim ddam taeir G?2O4O) dm Al anhubi ibwn Al Joni, li Atton
Al Qur'an(9146).
Ibid
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Maiv (4fi 19).
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keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan)," ia
berkata, "Sekiranya dia bagian dari keluargany4 pastilah ia

selamat."l@

18283. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Sufran menceritakan kepada kami dari Amr, batrwa ia
mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Kami melihat batrwa

apa disarnpaikan oleh Rasulullah SAW tentang,

jtA:ir)t
'(Nasab) anak (dinisbatkan) kcpada pemilik tempat tidur
(a,yah) ', dikarenakan anak Nabi y ,h.r:l0l

18284. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Awr, dari Al
Hasan, ia berkata, "Demi Allah, bukan, dia bukan

anaknya.ul@

Pendapat lain mengatakan batrwa malma ayat, '-Z l$3 b A frl
"Sesungguhnya dio bukanlah termasuk knluargamu (yang dijanjikan
akan diselamatkan)," yaitu orang-orang yang Aku janjikan rmtuk

menyelamatkan mereka. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18285. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami

dari Su$an, dari Abi Amir, dari Adh-Dhatlhak, dari Ibnu

r@ Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D15).

'ot Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid (8/195), Ibnu Athiyah dalam At Muhorar Al
.-_ Wajiz (3/176), dan AI Qurthubi dalam tafsir (7147).t' Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4tll3), Ibnu Katsir dalam tafsr (71444), N

Mawardi dalan An-Nuka wa Al Uyun Q1475), dan Ibnu Athiyatr dalan Al
Muharru Al Wajiz Q I 17 6).



SutahH.yry,d,

Abbas, tentang firman Allah, i3i $u;Ej "Dan Nuh
memanggil analmya, " ia berkata, "Dia adalah anaknya.,'103

18286. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamatr menceritakan kepada kami dari sufuan, ia berkata:
Abu Amir menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia
berkata: Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah anaknya, dan istri
nabi tidak beruinasama sekali.,'lg

18287. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdwrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abi Amir Al
Hamdani, dari Adh-Dhahhak bin M,zatrim, dari Ibnu Abbas,
ia berkata, "seorang istri nabi tidak pernatr berzina sama
sekali."

Ia berkata" uAyat, "4fi , ;ri ,{3y,sesungguhnya dia
bukanlah termasuk lceluargamu (yang dijanjikan akan
diselamatkan)', maksudnya adalah orang-orang yang Allah
janjikan kepada Nabi Nuh untuk diselamatkan.,,r0s

18288. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ab&mazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari eatadah dan lainnya, dari
Ikrimatl, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 ,'Dia adalah anaknya,
kec,ali ia melanggar beliau dalam amal perbuatan dan niat.,,

'o' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612040),Ibnu Jauzi dalart Zad Al Masir (4lll3),
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (32rs), dan Al Mawardi dalam An-Nuki

,* i;,1'uYun 
Q/a75l,'

'6 lbid.
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Ikrimatr berkata pada sebagian tafsir, "Sesungguhnya dia

telatr berbuat sesuatu yang tidak baik, dan khianat bukan

dalam bab ini.ulo6

18289. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Ikrimatr berkata,
*Maksud ayat itu adalah putranya, akan tetapi ia membuat

pelanggaran dalam hal niat dan pekerjaan. Oleh karena itu,
b- 4

dikatakan kepadanya, 
-(l$t , A

bukanlah termasuk keluorgamu (yang diianiikan akan

diselamatkan)'. "r07

18290. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri dan Ibnu Uyainatr mengabarkan kepada kami dari

Musa bin Abi Aisyatr, dari Sulaiman bin Quttah, ia berkata:

Aku mendengar Ibnu Abbas bertany4 tentang firman-Nya,

padahal waktu itu ia sedang berada di samping Ka'batr.

l3t6fi"Lalu kedua istri itu berkhianat." (Qs. At-Tatriim

[66]: l0) Ia berkata" 'Maksud ayatnya adalah, ia tidak

berzina, akan tetapi isfrinya menginformasikan kepada

manusia bahwa dia orang gila, dan ini ditunjukkan kepada

tarru-tamu. 'dt ';? 3A X;y'sesungguhnya (perbuatan)nya

perbuatan yi7 tidak baik'. "ros

Ibnu Uyainah berkata: Ammar Ad-Duhni mengabarkan

kepadaku, bahwa ia bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang ayat

16 Abdunazzaq dalam afsir Qllgl) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D039).
to' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D039).

'08 Abdurrazzaq dalam tafsir Qll95).
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tersebut. Ia lalu berkata, "Maksud ayat tersebut adalah anak Nabi
Nuh. Sesungguhnya Allah tidak pernah berdusta. Dia berfirm arr, u76i
)q U "Dan Nuh memanggil analcnya.,,

Ia berkata, "sebagian ulama mengatakan bahwa seorang istri
nabi tidak pernatr melakukan perbuatan nista sama sekali.',I0e

18291. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ammar Ad-Duhni,
dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Allah berfirman dan firman-
Nya itu benar, dan yang dimaksud dengan firman-Nya adaratr
anak Nabi Nuh yang terdapat dalam ayat: )3i $ A16j ,,Oan

Nuh memanggil anolotya. "t to

18292. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu
Yaman menceritakan kepada karni dad Sa'id, dari Musa bin
Abi Aisyah, dari Abdullah bin syaddad, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "seorang istri nabi tidak pernatr berzina sama
sekali."lll

18293. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku
bertanya kepada Abu Bisyr tentang fimran Allah, q A ,!iL
afi "sesungguhnya dia burranlah termasuk keruargamu
(yang dijanjikan aknn diselamatkan)," ia berkata,
"sesungguhnya dia bukanlatr termasuk pengikut agamamu,
dan dia tidak termasuk orang-orang yang Aku janjikan
kepadamu agar diselamatkan.',

r@ Al Mawardi dalam lr**o, wa Ar uyun e/475) dan Ar Baghawi dalam
..^ Ma'alim At-Taruil (3/215).
f ro Al Mawardi dalan'An-Nukat wa Al Uyun e/475)."' fbnu Jauzi dalam Zad At U^i, (+iiil, if guehurri dalam Ma,atim At_Tarail

(3D15), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al-LUun 1Zt+lSS. 
- -
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Ya'qub be*ata: Husyaim b€rkd4 "Secara umum sesuai

dengan cerita Abu Bisyr kepada kami dari Sa'id bin Jubair."ll2

18294. Ibnu Waki me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin LIbaid menceritakan kepada kami dari

Ya'qub bin Qais, ia berkata: Seorang lald-laki datang

me,nemui Sa'id bin Jubair lalu berkatq "Wahai Abu
AMullalL tentang ayat yang discbutkan Allah dalam kitab.
Nya anak Nabi Nuh, apakah dia memang

anaknya?" Ia be*ata, "Ya D€mi Allab Nabi Allah
memerintahkan anaknya agr naik ke kapal bersamanya,
narnun anaknya menolak senrya berkatq ,# JL c:l1
a- ot

JXl O d4;_'Aht akan netrcoi perlindwtgan ke gumtng
yarrg d@ nenulittoatat dsi air bah'. , A Ily'd-J'6
e+- '* iy frt "A$ 'Auat berfirmaa "Hai Nuh
sesunggulugn dia fukmlah temtasuk keluogorw (ymg
dij@tiik@ akmt diselonakor), sesurggilMya
(perktaot)ryn perbuaon Wrg tifuk baik",'karena ia telah
membangf,mg t€ftadap Nab'i Alleh.-l 13

1495. Yrmus menceritakan kepadahr, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabatan kepada kami, ia bertata: Abu Shakhr

mengabatm kepadaku dni Abi Mu'awiyah AI Bijli, dari
Sa'id bin Jubair, bahwa seormg laki-laki datang ke@anya,
lalu bertanya seraya b€rkata,'Bagaimana menunrfuu tentang

anak Nabi Nuh?' Ia lalu bertasbih begrtu lamq kemudian

berkat4 "Tidak ada tuhan kecuali Dia Allah berfimran
kepada Muhamma4 tri 'd u36j 'Dan Nuh menorygil

rr2 r-ihd Ibrnu Jauzi &lM zod al Mast (4lll3) dm Al Mawardi dalrr_ A*Mira
--- wa Al IlW, (U4?5) dui Ibnu Abbaq Sa'id bin Jubair, serta Adh-Dhahhak,r, Ibid
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analsrya'. Sedangkan kamu mengatakan dia bukan anaknya?

Dia adalatr anaknya, namun karena pelanggarannya dalam

perbuatan, maka dia tidak termasuk dalam golongannya,

karena dia tidak beriman."l14

18296. Ya'qub dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku, keduanya

berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abi
Harun Al Ghanawi, dari Ikrimatr, tentang firman elah, U!6j
fi A "Dan Nuh memanggil anabtya," ia berkata, err{ku

bersaksi bahwa dia adalah anaknya, karena Allah
berfirman, fi A is3(2 'Dan Nuh memanggil anabtya'. "rrs

18297. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari

Mujahid dan Ikrimah, keduanya berkata, "Dia adalatr

anaknya.ul16

18298.,^_Fudhalah bin Al Fadhl Al Kufi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Buzai berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada

Adh-Dhahhak tentang anak Nuh. Dia lalu berkata 'Apakatr
kamu tidak heran dengan kebodohan pertanyaan yang

diajukan kepadaku tentang anak Nabi Nuh? Dia adalatr anak

Nabi Nuh, sebagaimana firman-Nya, 'Berkatalah Nuh kepada

anaknya'."117

18299. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid

rro fbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4lll3) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
uyunQl475).

r!5 lbnu Jauzi dalam Zad At Masir (4lll3).
116 Ibnu Jauzi dalanr 7ad Al Masir (4/l 13) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Ilyn(2/a7fl.
rr7 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al (Jyun Q1475).
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menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, batrwa ia

membaca fri i3 a1(j "oan Nnh menotggil attabtya, " setta

ayat "()y\ A3.{ "Dia bulunlah termast* keluargamu (yang

dijanjikan akan diselamatkon)." Ia berkata, "Allatr

bernrman, 'Dia bukanlatr temmasuk keluargamu dan tidak

tergolong orang-orang yang Aku janjikan kepadarnu untuk

diselamatkan'."

;E '* P Xiy"&sungguhnya (perbuam)ny perbuatan yang

tidak baik" Ia berlrat4 ulhr karena dia melakukan perbuatan

syirik.'ll8

18300. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah me,lrceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari

Adh-Dhahhalq ia berkata 'Demi AllalL ia adalah analary4

karena diaberasal dari tulang rusuknya'lle

l830l. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata, emt Uio

Aun me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabartan kepada lomi dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

mengenai ayat, W o fi "ora ktkanlah termasuk

lecluoganu (yurS dijofikot akn diselamatkan)," ia

b€rkata, "Idaksudnya adalab bukanlah t€rmasuk dalam

agamamu, dan tidak termasrk orang:orang yang Aku
jaqiikan kepadamu unttrk Alu selmatkan- Dia merupakan

anaknya, karena berasal dari tulang rusuknya'I2o

18302. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia b€*ata: AMullatt

bin Shaleh menceritalcan kepada kami, ia berkata:

rr8 Ibnu luzr, dulem. Zod Al Masir (4lll3, I l4), dari lbnu Abbas.
rre Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil Q Dl5).
ril Ibnu laluze dalam Zad Al Masir (41 I l3).
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Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ari, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah, "dfi e;.{ ,ir\,Cil-JC "etion
berJirman, 'Hai Nuh, sesungguhnya dra bukailah termasuk
keluargamu'. "ra berkata, "Maksudnya adalah, bukanrah dia
termasuk orang-orang yang Kami janjikan keseramatan
kepadanya.,'l2l

18303. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:
Aku mendengar Aba Mu'adzberkata: ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, mengenai ayat, W , A ,liy
"Sesungguhtqta dia butranlah termasuk kcluargamu (yang
dijanjikan akan diseramatkan),,, ia berkata, "Btrkanlah dia
termasuk orang yang berada dalam kekuasaan,u, dan tidak
tergolong orang-orang yang Aku janjikan kepadamu agar
Aku selamatkan keluargamu.,,

;f,"'*3:"fiy,,Sesungguhtnya(perbuatan)nyaperbuatanyang
tidak baik " Ia berkata, ..Melakukan 

perbuatan syirik.;22
18304. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin

Hayyan menceritakan kepada kami dari Ja,far bin Burqan,
dari Maimun dan Tsabit bin Al Hajjaj, keduanya berkata:
"Dia adal,:]r anaknya yang dilahirkan di atas tempat

; tidurnya."I23

Abu Jarfar berkata: pendapat yang paling tepat dalam
menakwilkan ayat tersebut adalah yang mengatakan bahwa dia tidak

tzt lbid.
r22 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir0 13. t l4).
"' LihatAl Mawardi aa*, e"ilk";;;;i nyun Q/al\, dari Ibnu Abbas, Sa,idbin Jubair, dan Ilaimah.
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termasuk dalam anggota keluargamu yang Aku janjikan kepadamu

untuk menyelamatkan mereka, karena dia telatr melalcukan

pelanggaran terhadap agamamu dan kafir terhadap-Ku. Dia benar-

benar anakny4 karena Allah SWT berfirman untuk menginformasikan

kepada Nabi Muharnmad SAW bahwa dia benar anaknya, Dia

berfirman, ff) A c163 "oan Nuh memanggil anabtya.", oleh karena

itu tidak mungkin Allah menyatakan batrwa ia adalatr anaknya, jika

sebenamya dia bukan anaknya, atau berbeda dengan yang Dia

beritakan.

Tidaklah ayat,'6$ ,;4 liy"srsurggubrya dia bukanlah

- termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan),"

mengindikasikan bahwa dia bukanlah anakny4 karena ayat, ia f;
?-$t "Bukanlah termasuk kcluargamu (yang dijanjikan akan

diselamatkan) ", mengandung makna yang sesuai dengan yang telatr

kami sebutkan, dan besar kemungkinan dia bukan termasuk dalam

agamamu. Kemudian dihilangkan katags.tJt "agama", maka dikatakan,
"<rfi , A "sesungguhnya dia bukanlah termasuk kcluargamu."

Sebagaimana dikatakan,

A.% ,li{-Fi,Fi "Don tanyolah (penduduk) negeri yang

kmi berada di situ" (Qs. Yuustrf $2):82)

Terjadi perselisihan pendapat dalam me,mbaca tyd , '*bAt
'6i." S e sungguhya (perbuatan) nya per buatan yang tidak b aik "

Mayoritas penjunr dunia membaca ;f,"'n SA "sesungguhnya
(perbuatan)nya perbuatan yong tidak baik," dengan men-tamyin-l<arr

kata amal danme-rafa'-kan kata yang lain.l2a

r2a AlKisa'imembaca: fial dengan lssrahhurufzim dnfathahhnrf lan'*
dti dengan mvnashab-kanhuruf ra.
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Terjadi pula perserisihan daram menakwilkan makna ayat
tersebut.

sebagian berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah,
sesungguhnya permohonanmu kepada-Ku ini merupakan perbuatan
yang tidak baik. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini:

18305. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Ibrahim,
tentang firman Allah, "e+_ f t* Xy ,,sesungguhnya

(perbuatan)nya perbuatan yang tidak baifi,, ia berkata,
"Sesunggunya permohonanmu kepada-Ku ini merupakan
perbuatan yang tidak 5u11.rrt25

18306. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid,
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang firman Allah, ,* b Xy" ey- "sesungguhnya (perbuatan)nyg perbuatan yang tidak
baik " Artinya sama deng an ayat, ,& .f, 6i 6 ,; d6 ,\
"sebab itu janganrah rramu memohon kcpada-Ku sesuatu

yang lamu tidak mengetahui (hafikat)nya.,,126

18307. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadakg dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, "eV f k :iy,,sesungguhnya (perbuatan)nya

Lainnya membacanya dengan fathah htruf mim dan me-rafa,-kan huruf /az
bersama tamvin pada Iafazh J., dan me-rafa'-kanhuruf ra pJdaratazhjp . Lihat

,,, !!:Toi:.irfi at Qira.at As_sab, (hat. 102).'" Lihat Ibnu Jauzi daram-Zad ai tttost (un+1, dari AI Hasan, dan Ar Mawardi
. - - dalam An-Nukat wa Al Uyan (2/47 6).126 lbnu Jauzi dalam ZadAt-Mas;; f+ii-q)
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perbuatan yang tidak baih" ia berkata, "Permohorummu

tentang sesrultu yang tidak ada bagimu pengetahuan

terhadapnyu.>;t27

18308. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Hamzah Az-Ziyag dari Al A'masy, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, '"{rfr:fr Iiy"sesungguhnya

(perbuatan)nya perbuatan yang tidak bailc," ia berkata,

"Permohonanmu kepada-Ku itu merupakan perbuatan yang

tidak baik, 'p .*,6 A(, dir;r$ 'srbob ituianganlah kamu

memohon kcpada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui

(hakikat)rrya'. "rzt

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah,

sesgngguhnya orang yang telatr kamu sebutkan adalatr anakmu, lalu

kamu memohon kepada-Ku agar menyelamatkannya, padahal itu

merupakan perbuatan yang tidak baik. Artinya, perbuatan itu tidak

mendapatkan petunjuk.

Mereka berkata, "Huruf ha pada ayat Iiy "sesungguhrrya"

kembali kepada anak. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikril ini:

18309. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Arubah,

dari Qatadalu dari Al Hasan, tentang aYat, g{" f 37

tn lbid
'r As-suyuthi dalam A&Du Al Mantsw (31336), dan ia menisbatkannya kepada

Abi Aqy-Syaikh.

. #n-i
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"(Perbuatan)nya perbuatan yang tidak baih,, ia berkata,
"Demi Allah, dia bukan anaknya."l2e

Diriwayatkan dari sekelompok ulama salaf bahwa mereka
membaca ayat g)b '* ,F fry"srrunggubrya dia telah melahtkan
perbuatan yang tidak baih" dengan bentuk khabar yang
menggunakan /i'il madhi (kata kerja lampau), dan tidak di-nashab-
kan. orang yang meriwayatkannya membaca dengan bacaan itu.
Begitu juga Ibnu Abbas.

18310. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainatr menceritakan kepada kami daxi Musa bin Abi
Aisyah, dari Sulaiman Ibnu euttah, dari Ibnu Abbas, ia
membaca db t W frt"Ia melakukan pekcrjaan yang
tidak baik"fio

18311. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghandar
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Arubah, daxi

Qatadatr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, db 

'* W frt"sesungguhnya ia telah melahtpan
perbuatan yang tidak baih,, ia berkata, ..perbuatan yang
menyelisihi beliau dalam niat dan perbuatan.,,l3l

Kami tidak mengetatrui seorang pun dalam penjuru dunia ini
yang membaca dengan bacaan tersebut, kecuali beberapa orang z:rmar_
sekarang. Alasan tersebut berdasarkan informasi yang diriwayatkan
dari Rasulullah sAw, bahwa bacaan yang dibaca seperti itu

r2e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun e/476)dan Ibnu Jauzi dalam Zad At
Masir @lll4l.

"o !t?, 4"!r:::f,t, Al Qira'at As-Sab, (hal. 102) dan Al Muhorar At Wajiz lbnu

"' ftfj'fl,t'II3'dalam tafsir Gn$s)dan Al Mawardi datanr An-Nukat wa At
IlrunQlaTg.

-
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merupakan bacaan yang tidak benar dari segi sanad-nya. Itu adalatr

hadits yang diriwayatkan dari Syahr bin Husyab. Terkadang ia

mengatakan dari Ummu Salamah. Terkadang lagi ia mengatakan

.bahwa hadits itu dari Asma bin Yazid. Kami tidak mengetahui anak

perempuan Yazid itu, dan kami tidak mengetahui Syahr mendengar

ke-shahih-an hadits itu dari Ummu Salamatr.l32

Abu Ja'far berkata: Menunrt kami bacaan yang benar dalam

membaca bacaan tersebut adalatr yang dibaca oleh penjuru dunia

Islam, yaitu yang dibaca dengan me-rafa'-kan kata J*e dengan

tanwin, darr me-rafa'-kan kata .1or. Maksudnya adalatr, permohonanmu

kepada-Ku tentang apa yang kamu mohonkan kepada-Ku mengenai

anakmu yang telatr melanggar agamamu, yang menjadi sekutu orang-

orang yang menyekufukan Aku, yaifu permohonan tentang

keselamatan dari kehancuran, telatr berlalu jawaban-Ku yang

terangkum dalam doamu, 691, ir,# A ,i.,ii :F 't:i J "Janganlah

Englrau biarlan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal

di atas bumi." (Qs. Nuh [71]: 26) Telatr berlalu tanpa ada

pengecualian unfuk seorang pun dari mereka, "Melakukan perbuatan

yang tidak baik, karena permohonanmu terhadap-Ku agar Aku tidak

melakukan apa yang telah kamu utarakan terlebih datrulu kepada-Ku,

t'2 Hadits Syatr bin Hausyab dari Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Abu Daud
dalam Sunan pada Al Huruf wa Al Qira'at (3983), At-Tirmidzi dalam tafsimya
pada bab: Tafsir Surah Huud (2931), Sa'id bin Manshur dalam Sunan (51347),
Ahmad dalam Musnad (61294,322), Ath-Thayalisi dalam Musnad (l/223), Al
Albani men-shahih-kannya dalam Shahih Sunan Abi Daud (21491, hadits no.
3e83).
Juga hadits Asma binti Yazid, disebutkan oleh Abu Daud dalam Sunan pada Al
Huruf wa Al Qira'at (3982), Ahmad dalam Musnad (454,459), Ath-Thayalisi
dalam Musnad (11460), Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Daud (2/491, hadits
no. 3982), Al Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah, dari Aisyah, Al Hakim dalam
Al Mustadrak (2/241). Al Hakim terdiam dari riwayat tersebut. Adz-Dzatrabi
berkata, " Isnad+qta mudzlim. "

-d -J
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padatral Aku telatr melaktrkannya. Melaksanakannya dalam bentuk
jawaban-Ku terhadap permohonanmu kepada-Ku, maka hal itu
merupakan perbuatan yang tidak baik.,

Firman-Nya: & .nii AV, ;*i gi ,,Srbob itu jangantah
kamu memohon lccpada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui
(hahikat)nya. " Larangan dari Allah yang disebutkan kepada Nabi Nuh
agar menanyakan kepada-Nya tentang sebab-sebab perbuatan yang
dilakukan oleh-Ny* yang telatr meliputi ilmuny4 pengetatruan
tentangnya, dan tentang lainnya dari golongan manusia. Ailah swr
berfinnan menerangkan kepadanya, *wahai Nuh, sesrmgguhnya Aku
telatr menginformasikan kepadamu tentang pertanyaanmu mengenai
faktor-fhktor kehancuran yang menimpa anakrnu, yang terah Aku
binasakan.oleh karena itu, janganlah karnu tanyakan sesudarr kejadian
tersebut, karena kamu tidak mengetatrui sebab dan alasan perbuatan
yang Aku lakukan, sebab kamu tidak memiliki pengetahuan tentang
hal itu' ses,ngguhnya engkau termastrk oftulg-omng yang tidak
mengetahui tentang permohonanmu kepada-Ku terhadap hal itu.,,

Ibnu Zaid berkat4 tentang ayat, 
.,,1,giii .e."K I ,M aS

"Sesungguhnya Aku memperingatkan kepaiamu supqya kamu jangan
termasuk orang-orang yong tidak berpengetahuan,,, pada riwayat
berikut ini:

18312. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab
mengabarkan kepada ka,i, ia berkata: Ibnu zaid berkata,
tentang ayag i$g$i'u'"K Jl6JU d),,sesunggubtya Aku
memperingatkan kcpadamu supaya kamu jangan termasuk
orang'orang yang tidak berpengetahuon," agat kanru tidak
mencapai prurcak ketidaktah,an, karena Aku tidak
menyempunrakan janji yang terah AIor janjikan kepadamu

---'::--t
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hingga kamu menanyakan kepada-Ku tentang apa yang tidak

kamu ketatrui mengenai hal tersebut. 'a=a'y{t; O g;i{:
"Dan sekirattya Engkau tidakmemberi ampun lrepadaht, dan

(tidak) menaruh betas lrasihan kcpadaht, niscaya aht akan

termasuk orang-orang yong merugi. "t33

Terjadi perselisihan pendapat dalam membaca ayat,C iif\l
"'p .t,il A "Sebab ituianganlah knmu memohon kcpada-Ku sesuatu

yang kamu tidak mengetahui ftafikat)nya. "

Mayoritas penjunr dunia membaca: 
"* 

-nli AC AA t(,
"Sebab itu janganlah kamu memohon kepado-Ku sesuatu yang kamu

tidak mengetahui (hakikat)rUo," dengan kasrah pada huruf nun dan

takhfif-nya.

Pakar nahwu membacanya dengan lasrah trntuk

mengindikasikan huruf ya, karcna menjadi kinayah terhadap nama

Allah, diiti"sebab itu janganlah kamu memohon kepada-K*|'

Sebagian qurra' Makkah dan Syam membaca, 'i1*;93 "Sebab

itu janganlah kamu rnemohon ftepada-Ku, " dengan tasydid httruf nun

danfathah-ny4 maka maknanya menjadi, "Oleh karena itu, janganlah

kamu, wahai Ngh, memohon sesuatu yang tidak kamu ketahui

hakikatnya."l3a

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612040),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/l l5),
dan dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (31178).

Ibnu Abi Mulaikah membaca: #ri dengan takhfifhvfinun, dan tetap huruf

ya dansuhlur.htxtfilam, bukan hqmzah.

Sekelompok orang membacanya dengan takhfif huruf nzn dan menghilangkan

hurufya dengan hvruf hamzah'd3r'L

Abu Ja'far dan Syaibah membacanya dengan kasrahhwttf nun dan syiddah, dan.

hamzahtetap adanya hurufya ;tr li.
Nafi membacanya tanpa hurufya olr )ti.
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Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang benar
dalam membaca ayat tersebut adalah yang membaca dengan takhfif
hrnlf, nun dan kasrah-nya, karena itu sudatr menjadi batrasa yang baku
di kalangan bangsa Arab dan sudah lumrah digrmakan di antara
mereka.

ooo

i 1-1;,*t;"* -a^. J."frY<i6'i(+i$ OL6JG

@i,;q
"Nuh beilrdar'Ya Tuhmku, se.nmgulvrya alcu bulhdung

lnp"doBng*ou seffiu ydrJg aku tiaito merryetatati
(hakil<at)ny a- Dan snzkirarry a Englcau fidak mefiqi anrW

kcpadaku, dnrr (ddak) menmrth belas kasitwrr t<ep adaku,
niscaya aku al<arJ temastl/r- or(mg.otcnttg yang mer:,tgi.,,

(Qs. Huud llll:471

Tatrwil fiman il1ht .",}fiv<$ilif{iA 
OL,_;-,JG

'a42€il U 4 -g 'lt; * W"n berhaa, ,,yo Tuhanha,
sesungguhnya aku berlindung kepada Enghaa sesuatu yang ahu
tioda mcngetahui (hakihot)nyo Dan sehbanya Enghau tidah
memberi arrrpro, kqodakq dan (tidah) mcnoruh belas hosihan
hepadahu, niscaya ohu ahan termasuk otangarong yang nurugi).

Ibnu Katsir dan Ibnu Amir mernbaca iu-ru, dengan fathah hvnfi nun al
musyaddah, dan ihr adalah bacaan Ibnu Abbas.
Abi Amr, Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i membaca sLrii. Lfuzr, Al Muhoro Al
Vojb kayt lbnu Athiyah Qltm.
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Abu Ja'far berkata: Allah SwT berfirman untuk

menginfonnasikan kepadaNabi Muhammad SAW tentang tobat Nabi

Nuhkepada-Ny4karenakesalalranyangdilakukandalam
permohonannya" -4iA e1,,5 J6 "Nuh berlata' 'Ya Tuhanht'

sesungguhnya aht berlindung kcpada Engkau'." Artinya, aku

meminta perlindrurgan kepada-Mu agat aku tidak membebani

permohonan kepada-Mu, 
-'* -* J A Y "sesuatu yang aht tiada

mengetahui (hakilat)nya," tentang sesuatu yang diserap dengan ilmu-

Nya dan pengetatruan-Nya, meliputi makhluk-Nya. oleh karena itu,

ampunilah kesalatranku dalam permohonanku kepada-Mu tentang

permohonanku terhadap anakku, dan jika Engkau tidak mengampuni

kesalatranku dan menyayangi}u, maka selamatkanlah aku dari

kemurkaan-Mu

C",*JI'$ "Niscoya aht akon termasuk orang'orang yang

merugi." ia berkata, "Termasuk orang-orang yang menganiaya diri

mereka sendiri, lalu mereka binasa."

ooo

fi <xt,;, ;1 iY3,i$" $ii v #"qt e- :tr

5$rsv;r.?&ry"
"Difirnanlcan,'HaiNiltr, turwllah dangart selnmat

sejahtua dm peruthlcebql<alwrt dariKarri ctta$rJu dmt atas

t trrwlt ttttvrt (yffiS mi<min) dmi orartg'orolrrg y afig

bqsamatnu.. Don adn (pula) urndt urnat ymtgKarnibqi

l<esenartgart pada nwrela (dalarn l<chidupan dunia),

l,cnrudim merela alran ditimpa dzfr yar.g pedih dmi
Kctni.tt
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(Qs. Huud [11]: 48)

Talrwil fiman Allah: r4 *; W SiiV 43"q C:E
@ ;J $(i u ;Z? eryFY zAa # @iftrmanhan, " Hai

Nuh, turunlah dengan selamat seiahtera dan penuh keberkahan

dari Kami atasmu dan atas umat-umat (yang mukmin) dari orang-

ofang yang bersamantu Dan ada (pula) umal-umat yang Kami beri

kesenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia), kemudian

mereka akan ditinpa adzab yang pedih dari Kami)"

Abu Ja'frr berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayat tersebut, JiriJ'r!i- *na Nuh turunlah," dati kapal

ke permukaan bumi. (1. 
rv^""Dengan selamat seiahtera," dengan

keamanan dari Kami untgkmu dan orang-orang yang bersamamu,

yaitu keselamatan dari kehancuran ,A{" #i "Da/, penuh

lreberkahan dui Kami," serta keberkatran **.t Zfr' ,gJ ty:
"Dan atas umat-umat (yang mubnin) dari orang-orang yang

bersamamu." la berkata, "Juga atas masa yang akan datang dari

ketunuran orang-orang yang bersamamu serta dari keturunan anak-

anakmu. Merekalah orang-orang yang beriman dari keturtrnan Nabi

Nuh, yang telah terdatrulu kebahagiaan dan keberkatran dari Atlatt

untuk mereka sebelum menciptakan mereka dari perut ibu mereka dan

tulang rusuk bapak mereka. Allah SWT lalu menginforrrasikan

kepada Ntrh tentang pelaku yang melalorkan tindak kejatratan dengan

menggolongkan mereka ke dalam orang-orang yang celaka dari

golongan keturunannYa

Allah berfirman kepadanya, '$ *Oo, ada (pula) umot-

umot." la berl@t4 ..Generasi dan jamaah ery,'Kani beri

kcsenangan pada mereka," dalasl kehidupan drmia. Ia berkata" nKami



berikan rezeki kepada mereka dalam kehidupan dunia ini dan mereka

menikmatinya hingga datang batas ajal mereka. AJ $fiV'#-?
"Kemudian mereka alwn ditimpa adzab yang pedih dari Kami." la

berkata, "Kami lalu akan memberikan siksaan kepada mereka apabila

datang dari Kami siksaan yang pedih dan menyakitkan."

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan atrli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18313. Ibnu Waki menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari

Muhammad bin Ka'b Al Quraztri, tentang fimran Allah,;ii
5)13 * J *;,;W,Sii u#"q f,f * Difirmankan,

'Hai Nuh, turunlah dengan selamat seiahtera dan penuh

lrcberkahan dari Kami atasmu dan atas umat'umat (yang

mubnin) dari orang-orong yang bersamamu.... " Ia berkata,

"Keselamatan itu akan meliputi setiap orang muknrin, baik

laki-laki maupun perempuul, sampai Hari Kiamat. Demikian

juga tentang siksa dan kesenangan hidup, akan meliputi

setiap orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan, hingga

Hari Kiamat."l35

18314. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud

Al Hifari menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Musa

bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, tentang

firman Ailah, i;;\iy5,a{" $iiv;Y"q '&E
SX "Difirmankan, 'Hai Nuh, turunlah dengon selamat

sejahtera dan penuh keberkahan dari Kami atasmu dan atas

umat-umat (yang muhnin) dari orang-orang yang

t35 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (612042),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41116),

dan Al Baghawi dalam Ma'olim At-Tarail (3D16).

-@l
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bersamamu," ia berkata, "Keselamatan itu akan meriputi
setiap oftulg mukmin, baik laki-laki mauptur perempuan.
Sedangkan mengenai syirik, akan senantiasa meriputi setiap
orang kafir, baik laki-laki maupun perempuan.,,l36

18315. Al Mutsanna menceritakan kepadakg suwaid menceritakan
kepada l*rni, ia berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan
kepada kami,tentang qira.at, dari Ibnu Juraij, tentang ayat,
2aE JiJOy; "Dan atas umat-umat (yang mulonin) dari
orang-orang yang bersamamu.,, Maksudnya adalah, dari
orang-orang yang belum dilahfukan, telatr ditentukan
keberkatran bagi mereka dalam iLnu Allatr dan ketentuan-
Nya bahwa mereka akan meraih kebatragiaan ;irrrii"Dan ada (pula) umat_umat yang Kami beri kesenangan
pada mereka (dalam rehidupan dunia)., Maksudnya adarah,
mereka yang dalam ilmu Allatr dan ketentuan-Nya, bahwa
mereka akan mendapatkan kesengsaraan l3z

18316. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, deng3n riwayat yang serupa,
banya saja ia berkara, ery" ?JL 

*Oo, ada (pula) umat_
umat yong l{omi beri kcsenangan pada mereka (dalam
kchidupan dunia),,, maksudnya adalah kesenangan hidup
d,niawi, dari orang-orang yang terrebih dahulu mengetahui
ilnu Atlalr, dan ketentuannya adalah mendapatkan kesulitao.

136 Ibnu'Abi Hatim dg -"-rrr (6DMr), Ar Baghawi darun Ma,arim At-Taruit*f f;'wH"AH*frn*,!ilruftP*fffiI-,

-
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Ia berkata, "Pada hari ditenggelamkannya kaum Nuh, tidak

ada anak yang mati karena perbuatan dosa orang tua mereka, seperti

burung dan binatang buas, akan tetapi ajal mereka datang bersamaan

dengan air batr.ul38

18317. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang aYat,'ybfi zx,t 
", J i$,1!" Sis E #"ql

)""'l/ ' "Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh
Vl
trebertrahan dari Kami atasmu dan atas umat'umat (yang

mubnin) dari orang-orang yang bersatnamu' Dan ada (pula)

umat-wnat yang Kami beri kesenangan pada mereka (dalam

kchidupan dunia),,, ia berkata, ..Allah meridhai mereka turun

dari kapal. Mereka turun dengan keselamatan dari Alla}t.

Mereka adalah orang-orang yang mendapat ratrmat pada

masa itu, kemudian sebagian dari mereka keluar -untuk
beranak cucu. Sesudatr itu mereka menjadi beraneka ragam

umat. Lalu di antara mereka ada yang mendapatkan rafimat

dan kasih sayang, namul ada pula yang mendapatkan siksa."

rbnu Zaid membaca, w?r\zAA #;lor;"Dan atas

umat-umat (yang rnukmin) dari orang-orang yang bersamamu. Dan

ada (pula) umat-umat yang Kami beri lesenangan pada mereka

(dalam kchidupan dunia)." Dengan demikian, umat-umat itu bercerai-

berai membentuk sebuah kelompok dan golongan sendiri-sendiri, dan

kelompok itu adalah kelompak yang latrir dari orang-orang yang

keluar dan selamat dari air bah.l3e

t3t Lihat Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4lll5) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil(3D16).

"' fbnu Abi Hatim dalam tafsir (6D041,2042).

,* rqef
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18318. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:
Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkat4 mengenai ayat, ?((/rj U ,73, -$ d4, J; J lij ,1I" uHai Nuh, turunlah dengan selamat
sejahtera dan penuh lceberkahan dari Kami atasmu dan atas
umat-umat (yang mulonin) dari orang-orang yang
bersamamu." Ia berkata,,.Maksudnya adalatr, keberkatran
atas kamu dan atas umat-umat yang ada bersamamu, yang
belum dilahirkan. Allah mengharuskan mereka keberkahan
ketika ilmu Allah telah menetapkan mereka untuk diberikan
kebahagiaan .W" $J 'oo, ado (puta) umat-umat yang
Kami beri kesenangan pada mereka (dalam kehidupan
dunia), " yakni kesenangan duniawi.

4 ,\t::'U;X-f ,Kemudian mereka akan drtimpa adzab
yan& pedih dari Kami', ketika ilmu Allatr telatr ditetapkan bagi
mereka unttrk mendapatkan kesengsaraan.,, 140

18319. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Haiiaj
bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hammad menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al
Hasan, bahwa ketika ia sedang membaca s,ratr Huud, hingga
sampai ayat,,A[o 6i;U Al"qt,rH * uai Nuh, turunlah
dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari Kami
atasmu.... " lalu ia menyelesaikannya. Al Hasan lalu berkata,
"Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman,
serta binasalatr orang-orang yang hanya bersenang-senang.

Hingga para nabi, semuanya menyatakan, "Allah

ro0 fbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DO4l).
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menyelamatkannya dan binasalJ o'*g-orang yang hanya

bersenang-senang (dengan kehidupan dunia)'' la I

lg32o. Ytrnus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkankepadakami,iaberkata:IbnuZaidberkata,
tentang ayat, $ 5:iL V A%-? W "Kami beri

lrcsenangan pada mereka (dalam kehidupan dunia)'

kcmudian mereka akan ditimpa adzab yang pedih dari

Kami," ia berkata, "sesudah rahmat dan kasih sayang'"I42

18321. A1 Abbas bin Al watid menceritakan kepada kami' ia

berkata: Ayahku mengabarkan kepadakq ia berkata:

AMullah bin Syaudzab mengabarkan kepada kami' ia

berkata: Aku mendengar Abu Daud bin Abi Hind

menceritakandariAlHasarubatrwapadasaatiamembaca
ayaL J;rY""fi an J; J #i'i$" Sl:E 43"q1
5 it:i" U;f- f "Turunlah dengan selamat seialttera

danpenuhtreberkatwtdariKamiatasmudanatasumat-
umat (yang mubnin) dari orang-orang yang bersarnamu'

Danada(pula)urmat-umatyangKamiberilresenanganpada

mereka(dalamkchi&lpandurua),kcmudianmerekaalran
ditimpa adzab yang pedih dari Kani"' Ali datang

menemuinya. Ia berkata, ..Itu adalah pada saat Allah

mengirimkaumAaddanmengutusHudkepadamerekalalu

sebagaian orang beriman kepadanya dan sebagan yang lain

me,lrdustakanny4hinggadatangkepufusanAllah.Tatkala

datang keputusan Allah, Allah menyelamatkanNabi Hud dan

orang-oftmg yang beriman padanya dan membinasakan

rlr lbid
ro Ibnu Abi Ildim dalam trSir (6DM2\'

@
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orang-orang yang hanya bersenang-senang dengan kehidupan
dunia. Setelah itu, Allah mengirim Tsamud, lalu mengutus

Nabi Shaleh kepada merekao sebagian orang beriman
padanya dan sebagian yang lain mendustakanny4 hingga
datang keputusan Allah. Ketika datang keputusan Allah,
Allah menyelamatkan Nabi Shaleh dan orang-orang yang

beriman padanya, dan membinasakan orang-orang yang

hanya bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Kemudian
para nabi yang lain pun diteliti, barangkali diantara mereka
mengalami kejadian yang serupa.la3

ooo

a t ?1; 6W LKYW$;;,,# t-6 i(x.
Qr{Jt-{.rifi'b$furE

"Itu adalah di dtrtnrd,bqita.bqita penting tentang yang
gaib yang Kar'i" wahyul<mr l<epadmw (Ivluhawnad) ; tidak

pet"nah l<frnau murgetalwinya ilon tidak (pula) l<aunwnu
seb ehnn ini. Mdl<fl b q s ab arlah; s e surrgguhrry a l<e sunahart

ydngbaikadalahbagiorang.orangyarrgfu takwa.r,

(Qs. Huud [11]: 49)

Talrwil fiman Aulh: W LKy 4fW';,.#ti(ilc$-
aia;ax i,yv6i::s si na:; {; 6- a;; aiatah di ontara

berita-berita penting tentang yang gaib yang Kami wahyukan
hepadamu (Muhammad); tidak pernah kama mengetohuinya dan

'n' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (61204l).
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tidak (pula) haummu sebelum inl Maka bersabarlah;

sesungguhnya hesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang

befiakwa)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW, "Kisah ini
adalah kisah yang Aku informasikan kepadamu, yaitu kisatr Nabi

Nuh, dan informasi tentang Nabi Nuh dan kaumnya."

#, 
-.f1 :t *Di antara berito-berita penting tentang yang

gaib." Ia berkatq "Yaitu tentang berita-berita gaib yang tidak kamu

saksikan." Oleh karena itu, ketatruilah informasi penting tersebut,

i$y U.3 "Yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad). " Ia

berkata, "Kami wahyukan informasi penting itu kepadamu. Kami

menginformasikan kisatr itu kepadamu :' & ur&51; 6-ti5,t aKU
11:6 *Ttdak pernah kamu mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu

sebelum inr, " wahyu yang kami wahyukan kepadamu. Oleh karena

itu, bersabarlah dalam menjalani dan melaksanakan perintah Allatr
dan menyampaikan risalah-Nya, serta tabahlah terhadap perlakuan

yang kamu terima dari kaummu yang musyrik, sebagaimana Nabi

Nuh bersab ar. <4{ :\."^aift iy " S e s ungguhny a lce s udahan y ang b aik
adalah bagi orang-orang yang bertalcwa." Sesungguhnya kebaikan

akan datang dari akibat-akibat perkara yang baik, yang diberikan

kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menunaikan

kewajibannya, dan meninggalkan kemaksiatan kepada-Nya. Jadi,

mereka adalah orang-orang yang beruntung dengan apa yang mereka

harapkan dari kenikmatan di akhirat kelak, serta memperoleh

kemenangan dengan permintaan, sebagaimana kesudahan yang baik

itu datang kepada Nabi Nuh karena beliau bersabar dalam menjalani

perintalr Allah, lalu beliau diselamatkan dari kehancuran bersama
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orang-orang yang beriman dengannya. Di akhirat kelak ia juga akan
diberikan kemuliaan, sedangkan orang-orang yang mendustakannya
ditenggelamkan.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebu&an riwayat berikut ini:
18322. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
k:glayt 

"ori 
dari eatadah, tentang firman Allatr: -rtli 

e <*.tfi # n(fi'\; 6W aKy 4yW3,Ifi*hu adatah
di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang Kami
wahyukan kcpadamu (Muhammad); tidak pernah rrnmu
mengetahuinya dan tidak (pura) rraummu seberum ini. " Ar
Qur'an, sekiranya Allah tidak menjelaskan hal tersebut dalam
kitab-Nya, pastilah Muhammad sAw dan kaumnya tidak
mengetahui perbuatan Nabi Nuh dan kaumnya.t4{

oCIo

?fr #t,; H ti -KfV3,Fr _rr4 jv ta";^il,61 ),6 !)b

@6;\iiSt$rey
"Dan lnpfu l<turn, Aad, (Karni utus) saudma mqelca

Hu.il. la b ql<atar' Hai l<aunrl<u, serrb ahlah /dlah, sel<ali.l<ali
finak adabagiNru ilah serainDia. Kamutwtydtah

mengada. adalwn saj a.',

(Qs. Huud [11]:50)

'* lbnu Abi Hatim dalam tafsir (612043) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir(4/tt6).
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Talrwil firman Allah: ti'ii!3.,r ,:;"-J67";"'i(J )\; Jb
6;iii *t;X i\?ft {Yi; 'Aad

[Kami utusJ saudara mereka Hud Ia berkata, ,,Hai kaumku,

sembahlah Allah, sehali-kati tidak ada bagimu ilah selain Dia'

Kamu hanyalah mengada-adakan sai a ")

Abu Jarfar berkata: Allah swT berfirman menerangkan ayat

tersebut, "Kami mengUfus saudara merek4 Hud, kepada kaum Aad.

Nabi Hud berkata kepada mereka, 'Wahai kaum, beribadahlah hanya

kepada Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan jangan sembah selain-

Nya, baik patung mauPun berhala'."

7* *ly; rU:\i"Sepnli-pali tidak ada bagimu ilah selain

Dia," ia berkata, 'Tidaklah kamu mempunyai tuhan yang patut

disembah selain Dia, maka tulus ikhlaslah kamu dalam menyembatr-

dan mengesakan-NYa."

6;fui $lA o\,,Ka*u hanyalah mengada-adapan saja."

Ia berkata, "Dalam kemusyrikan yang kamu lakukan bersama dengan

sesembahan dan berhala, tidak lain hanyalah mengada-ngad4

menciptakan kebatilan, karena tidak ada tuhan selain Dia'"

eoo

{fiw
@6Jr'

"Hai l<@nrJl<u, aku ddak meminta u1ah l<cpadanru bagi

seruanlu hti.llpahku fidaklainharryaldh dnri y'j,la,h yarrg

taldh mmciptal<mtlu. Mal<l tidakl,ah l'anw
rnemikirl<mt(Wo)?.

$vcli'y ,{"'fln\-'|r*-"r;\
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(Qs. Huud tlU: 5L)

Takwil lirman Atlah: S" *tcil 3yY4 ,{"Krr\ '1rr+
@ 5Jn {fr 3;rL ,s$i Hri kaumku, ahu tidak meminta upah

kepadamu bagi seruanku inl Upahku tidak lain hanyalah dari
Allah yang telah menciptakanku Maha fidahkah kamu

memikirkan[nyaJ?)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan perkataan Hud kepada kaumnya, *Wahai kaum,

aku tidak meminta ganjaran dan patrala kepadamu atas seruanku untuk

tulus ikhlas menyembah-Nya dan meninggalkan penyembahan patung

dan berhala, membersihkan diri dari sesembatran tersebut."

:+5, aili i!, *ycis Sl"upahku tidak tain hanyatah dari
Allah yang telah menciptakanku. " Ia berkat4 "Sesungguhnya upah

dan ganjaranku atas nasihatku kepadamu dan ajakanku yang

mengajakmu untuk menyembah Allah, hanyalatr dari Allah yang telatr

menciptakanku."

'r];'y,; "Maka tidat*ah kamu memikirkan(trya)?" Ia berkata,

"Jadi, apakah kamu tidak memikirkannyao sekiranya aku

mengharapkan seruanku yang mengajakmu menyembah kepada

Allah, kecuali nasihat kepadamu, dan meminta bagran dunia dan

akhirat kepadamu? Tentulatr aku tidak mengharapkan hal itu dari

kamu atas sebagian kesenangan dunia dan meminta kepadamu pahala

dan ganjaran!"

18323. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah,
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3#6ifi:t"
Allah yong telah

menciptakanku.la5

*yc{ t:\"tJpah*u tidak lain honvalah dari

mencipiakanht." Artinya, Dia yang telatr

ooo

nsi ;-;; 6yrli; *'9,1'?# 4Fi
4*'6t;itlit:-;,i)fi"P;ftgs'L

"D an (dia bqt<ata),'Hd l<finr'l<u, nohoriah arnpu'n

lnp ado T ulwvrw latu tob atlah l<cp ada.Nyo, niscay a aa

^.rr*t 
rrlle/rttruiortyo,r.g sangat dsas atns,/wu, dmAa

at<flrrmenartahl<ml<clcuatanlnpadalrc,lcuatarvrw,dmt
j mgarilah l<annl berpaltng dengan bqbnt do so"'

(Qs. Huud tlU z 52)

@
Idia
lalu
sangat deras atasmu, dan Dfu akan menambahkan kekuatan kepada

kekuatanmu, dan ianganlah kanu berpaling dengan berbuat

dosu")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan untuk

menginformasikan perkataan Hud kepada kaumnya'

tnt Ibnu Abi Hatim dalam tafsir GnO44) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil

(3Dr7).

Talrwil firman Allah: S-'i AyYj:j'* -$fri;;;it ,fr
<)rI W $'6:.j J{i{'?3ii {1,', r14; :s3t i;p a"

berkataJ, "Hai kaumhu, mohonlah ampun kepada Tuhanmu

tobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunhan huian yang
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'&; t g ,*j ',Dan (dia berkata), ,Hai traumht,
mohonlah arnpun kcpada Tuhanmu'." Ia berkata, "Berimanlah
kepada-Nya hingga ia memberikan ampunan atas dosa yang kamu
lakukan."

Kata al istighfar dalam pembatrasan ini bermakna beriman
kepada Allah, karena Nabi Hud SAW mengajak kaumnya untuk
mengesakan Allah agar Dia mengampuni dosa merek4 sebagaimana
Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, K';-@ 9ilii,,fit-ifrirar:fi;l'# # ,lt d+l-S *ji ; *(Yaitu) sembahtah otehmu Auah,
bertalev,alah kepada-Nya dan taatlah lepadaht, niscaya Alloh akan
mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan kamu
sampai lrepadawaWuyang ditentukan " (es.Nuh [71]: 3-a)

Firman-Ny 
", AL Y$, f ,,Lalu tobatlah kepada-Nya. " Ia

berkata, "Kemudian bertobatlah kamu kepada Allah dari dosa yang
dahulu kamu lakukan dan penyembahanmu terhadap selain-Nya
sesudah beriman kepada-Nya. "

65t, f44; :'I3l ,bij"Ntrraya Dia menurunkan hujan
yang sangat deras atasmu. " Ia berkata, ',sesungguhnya kamrl jika
beriman kepada Allah dan bertobat dari kekufuranmu kepada-Nya,
niscaya Dia akan mengirimkan hujan deras kepadamu, melimpatrkan
bantuan saat kamu membufuhkan bantuan-Nya, dan menyuburkan
negerimu dari kekeringan serta kesusahan.,,

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan mufassir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18324. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

-
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Abbas, tentang firman Allah, $$4*nuian deras," ia berkata,

"Terus-mener*.::145

18325. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat, {6t, f44; 'JA\ }*l} "Ntscaya Dia

menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, " ia berkata,

"Menurunkan hujan deras atas mereka."l47

Firman-Nya: t--j Jy .;j ib3ri uDan Dia aksn

menambahkan kclantan kepada kehtatanmu. " Mujatrid mengatakan

hal tersebut, yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

18326. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Nairh, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 6:-j Jy'$'e3rj "Dan

Dia akan menambahknn kehtatan kcpada kehtatanmu," ia
berkata, "Kekuatan kepada kekuatanmrr. ::I48

18327. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid

dan Ishaq, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada karni

dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, Al Qasim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

16 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2045),Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun
(21477), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4lll7).

ta7 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir GnO45).
'nt Mu;atrid dalam tafsir (hal. 389), Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (6D045), Al

Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D17), dan Al Mawardi dalam An-Nuktt wa
Al UyunQ/477).
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujatrid berkata, lalu ia
menyebutkan riwayat yang sama.'ae

18328. Ywrus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid bery,ata,

tentang ayat, t:-j 61, $ ?'rri ,Dan Dia atran

menambahlan kehtatan kepada kclantanmu," ia berkat4
"Menjadikan mereka kuat. Kalaulah meieka menaati-Nya,
niscaya ia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan

mereka."l5o

Disebutkan kepada kami batrwa dikatakan kepada mereka,
'tJ-j ,1{i3 ?3ti "Dan Dia akan menambahkan trehtatan trcpada

lrekuatanmu." ra berkata, "Sesungguhnya kefurunan dari mereka telatr
terputus beberapa tatrun lamanya, lalu Hud berkata kepada mereka,
'Jika kamu beriman kepada Allah maka Dia akan menyuburkan
negerimu dan memberikan rczeki berupa anak dan harta kepadamu,

karena itu merupakan bagian dari kekuatan'."

Firman-Ny 
^, 

5-21$;i{t "Dan janganlah lamu berpaling
dengan berbuat doso." Ia berkata, "Janganlah kamu mengafur tentang
apa yang aku serukan kepadamu dari pengesaan Allatr dan kesucian
dari penyembahan berhala serta patung menjadi pendurhaka dan

berbuat dos4 yakni kafir terhadap Allatr."

ooo

rne lbid
tto lbnu Jarui dalam Zdd At Moir (4/ll?) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

(6t204s).
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-Ar;, J,(4:; -srqy 6 tA231(, \h;.tl3
5-u,*"6i'FU3

"Kaum Aad bqtata, 'Hai Hud, l<arrru dnak mendrrtar8ll;olr'

lnpadal<f,mi sutltt;k;l3ti yang twdtu, dgrrlren i sel<ali'lcali

dnakat<flr.meningallcmsetrtahan'setrtahf,rrl<f,trJil<mena
pulataarwru.r d*r-t *rri sel<ali'l<ali ddak at<ffr m'enpucayai

l<flrrlu'."

(Qs. Huud [11]: 53)

Talrwit firman Allah: -Sr.?ii Vi 14,\31(, 3j-il]\3

@ Ou.*"6ipq3t;';i"('*l);1xaum Aad berkata' umai Hud'

kamu tidak mendotangkan kepada kami suatu bukti yang nyata,

dan kami sekali-kali tidak akan meninggalhan sembahan-sembahan

kami karena perkataanmu, dan hami sekali-kali tidak akan

,nempercayai kamuu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menyarnpaikan informasi tersebut, "Kaum Hud berkata kepada Nabi

Hud, 'Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami sebuah

keterangan dan bukti nyata atas perkataanmu. Kami berseratt

kepadamu, kami mengakui bahwa karru adatah orang yang benar

pada apa yang kamu serukan kepada kami tentang pengesaan Allah,

serta mengakui kenabianmu' ."

(*S:; -S-19 f ft uDan kami sekali-kali tidak akan

meninggallan sembalwn-sembahan kami." Ia berkata, 'Kami tidak

akan pernatr meninggalkan sembahan-sembatran kami hanya karena

perkataanmu, atau disebabkan perkataarrmu. "



SwdhHutd

5-u* 6 li Y3 "Dan kami set@li-l@li tidak akan

mempercayai kamu. " Ia berkata, "Mereka berkata, 'Kami tidak akan

pernah mempercayai seruanmu kepada kami tentang kenabian atau

risalah dari Allah'."
(E(D0

,; 153;:Tjrt # oLJG,';b,91', J6 ir:;a * y
,t4
J:. O!

" ...'Katr.i tidflk mengatal<an melainl<mt bahw a sebagimt
sertahan kami telah menirnpal<m. perryakit gila atas
dirhrnt' . Hud menj aw ab,'Sesu.ngguhny a alcu b q s aki
lnpoda y'.l;lah ilan sakil<mtlah olehnru. sel<alianbahwa
sesu?rggulwrya al<ubulepas diri dmi apa yangl<atttu

perselcutul<,orl, ilf,ri seloin.Nya, sebab itu ialfrrrl,;olr.lah tipu.
dflyanru sefiywmya terhddf,pku df,rl jangorJlah t@nuu

menbqi tangguh l<epadal<u' ."
(Qs. Huud tlU: 54.55)

@ st bS;iGO64nd,@ |'f;i9ier

Takwit finnan Allah: 6LJ6"rhl4);,,;;6;;iA *y 35 oL

o;,87 iq; Q6 Li" n@ {5}t rG; [-t r76gai $
("Kami tidah mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan

kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu" Huud
menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi hepada Allah dan

sahsikanlah olehmu sehalian bahwa sesungguhnya aku berlepas

diri dari apa yang kamu persehutuhan, dari selain-Nya, sebab itu
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jalanhanlah tipu-dayamu semuanya terhadaphu dan ianganlah

kamu memberi tangguh kePadahuu)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan informasi dari Allah

SWT yang disebutkan kepada Nabi-Nya" yaitu tentang perkataan

kaum Nabi Hud saat Nabi Hud menasihati mereka dan menyeru

mereka untuk mengesakan Allah dan mempercayainya, serta

meninggalkan sesembahan patung dan berhala. Mereka berkata,

'Kami tidak akan pernah meninggalkan sembatran-sembahan kami,

dan kami tidak akan pernatr mengatakan melainkan bahwa pelecehan

dan larangan untuk menyembahnya akan menjadikanmu gila'. Hud

lalu berkata kepada mereka, 'sesungguhnya aku mempersaksikan

Allah atas diriku, dan saksikan juga oleh kalian wahai kaum,

sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang sedang dan akan kamu

persekutukan dalam menyembah Allah dari sesembahan dan berhala-

berhala dari selain-Nya. G ;6 "Sebab itu jalankanlah tipu-

dayamu semuanya terhadaplat". Oleh karena itu, datangkanlah tuhan-

tuhan dan berhala kamu semumya untuk menyakiti dan membenciku.

g;r8 S i "Dan ianganlah kamu memberi tangguh kepadalat."

Kemudian janganlatr kamu menunda hal itu, kemudian lihatlah apakah

kamu akan mendapatkanku dengan apa yang kamu kira bahwa tuhan-

tuhanmu akan memberikan keburukan kepadaku' ?"

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18329. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Atlah, ,-;; A;;A

;A(4!, "sebagian sembahan kami telah menimpaknn
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penyahit gila atas dirimu," ia berkat4 "Patung-patung

berhala akan menimpakan penyakit gila kepadamu."lsl

18330. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujalrid, tentang firman Allah, 7A qy. ,;; A;jA
"Sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila
atas dirimu," ia berkata, "Patung-patung berhala akan

menimpakan penyakit gila kepadamu."ls2

18331. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Dukain menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Isa, dari Mujatrid, tentang

frman Allah, ';aq!. J4 6r;jrt "sebagian sembahan

lrami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu," ia
berkata, "Kamu telah mencela fuhan-tuhan kami, niscaya ia

akan membuatnu gila."ls3

18332. ...ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah,

"r* qy. 
";;. A;jA "sebagian sembahan kami telah

menimpaknn penyakit gila atas dirimu. " Maksudnya adalatr, sebagian

sesembahan kami (yaitu berhala-berhala) telah menimpakan penyakit
gila kepadamu.l5a

'5r Mu.lahid dalam tafsir (hal. 389), Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (6/2046), Ibnu
Jauzidalam ZadAlMasir(4lll8),danSufyanAts-Tsauridalamtafsir(hal. r3l).

"' Ibid.
t53 lbid.
ts4 lbid.
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18333. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraq4 dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, 35 ol

b,(4!,,-;; A:;A * y" xam t t i d ak m e n g a t akan m e I a i nlcan

bahwa sebagian sembahon lrami telah menimpaknn penyakit

gila atas dirimu," ia berkata, "Berhala-berhala telah

menimpakan penyakit gila kepadamu."ls5

18334. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Paman}u

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayalrku menceritakan

kepadakrl dari bapaknya, dari Ibnu Abbas tentang firman

Allatr: -;AAUan: s:?, t:.41. ;
mengatalran melainkan

7A t*y. .;; i)ii,tSy3fl
bahwa sebagian sembahan lami

lF .:! "Kami tidak

telah menimpakan penyakit gila atas dirimu", ia berkata:

"Tuhan-tuhan kalni akan menimpakan penyakit gila

kepadamu.156

18335. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, el:;A *y
#,q!. ;fir*Melatnkan bahwa sebagian sembahan kami

telah menimpakan penyakit gila atas dirimu," ia berkata,
*Tidak ada yang mendorongmu untuk melecehkan tuhan-

tuhan kami, kecuali ia akan menimpakan penyakit gila

kepadamu."l57

r" Mulatrid dalam tafsir (hal. 389) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir $n046}
156 Al qurthubi dalam Al Jami'ti Ahkam Al Qur'an (9/51) dan As-Suyuthi dalam

Ad-Dur Al Mantsur (31337).
r57 Abdurrrr"aq dalam tafsir (zllS7)dan Ibnu Abi Hatim dalam taftir $n046).

-,4{'
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18336. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadab tentang firman Allah, *y 3jl, ot

?ar*y, J; in;;i"Korri tidak mengatakan metainkan

bahwa sebagior sembalun koni telah menimpakan perryakit
gila atas dirimu" ia berkata, "sesrmgguhnya perbuatanmu

terhadap tuhan-tuhan l.,mi ini telah mengakibatkan penyakit
gila kepadamu."lst

18337- Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: AMullah bin Katsir
berkata "Sesembahan kami telah menimpakan kejahatan
terhadapmu.-lse

18338. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:
Aku mendengar Abu Mu'adz be*ara: Ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berbicara mengenai aya(j)! 

";;;.6;jA 
*y 3j1, "t7A "X*rri tidak mengatakot melainkan bahwa sebagian

sembahqt kurri telah nenimpakm penyakit gtta atas
dirimu" Orang-orang itu mengatakan, "Kami tfiawatir
sebagian sese,mbahan kami ekan menimpakan penyakit gila
kepadamq dankami tidaksukahal itu .,'Mereka
mengatakan bahwa sebagian sese,mbahan mereka akan
menimpakan penyakit gila kepada Nabi Hud 4,5.160

llf Ibnu abi llatim dalam ta8ir (612045).

"e Li&m. Al Muhtr* Al yajb latryalbnu Artiyah (3DtS).t' Lfrat Ibnu Abi IIatiE oatam ta6ir G2lu6):ooi u";ania dan earadah, s€rta Al
Bagbawi dalam Ma'alim At-Tozil (3DlS).

lE'-l-
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18339. Yr.rnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang ayat,'s?,li ,1V, .F; a:j;A Jy 35 ,:l "Kami tidak

mengatakan melainknn bahwa sebagian sembahan kami

telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Mereka

berkata" "Mengacaukan akal pikiranmu, lalu menimpakan

penyakit gila kepadamu, disebabkan perbuatanmu terhadap

sebagian tuhan kami."

Firman-Ny 
^. 

(ijil" Mt nimp akan p e ny akit gil a at as dir imu, "

diarrrbil dari bentuk J'gr aari kalimat Cjfr rr?, ir? "sesuatu telalt

menimpaku," apabila menimpamu. Sebagaimana perkataan penyair

berikut ini:

i"tlt;ti:i i4t u
"sebagian lcaum tertimpa kciahatan dan do.ra."t6l

000

16r Lihat Majaz Al Qur'an karya Abi Ubaidah (ll290). Baitnya yang sempurna

adalah:

&t r-E;, t':j;. ffut ;,2 ctt6'14a9 t>iis
"Ingatlah jejak komi, yaitu penyerangan sebagian kanm yang tertimpa kejahatan

dan dosa."
Syair tersebut milik Abi Khurasyi Al Hadzali, yang diambil dari syairnya ketika ia

melarikan diri dari bani Ad-Dik yang ingin membunuhnya. Disebutkan pada bait
pertamanya:

e et;.1'1ir,r.frV,eltlt-LJ7 Ut s.$,9 412
"Keselamatanht." Merela berkata, "l{ahai Khuwailid, ianganlah kamu berhenti."

Lalu ahr berkata dan mengingknriwaiah-waiah mereka.

A d- d akhl artinya j ej alc.

Dia wafat sekitar atrun l5tV636M). Lihatll Aghani Qll2l4).
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I Lt"Yr*q:3+r;'i,:ii1,Xf;,tV'K$ ;; fi t|igi ;L

I @F#+h
I "Sesznguhnya al<ubertawakal@fu NlahTuhonl<u dmt

I Tuharurna Tidsk adn suatu binatuw melata purt melatnl<an

I Dialah yarJg fiwmegn g ubun uburnyc. Sesr,rngutmya

| ,"hanlcu ili atas iolan yorrJghmts."

I 
,Qs. Huud tlU: 56)

I ^ T."kil firman Alrah: i it {, ,tg Ktj j;;f :FLti OL

I @ # *rri,y\pti'L-V|sesungguhnya ahu bertawakat hepada

I Allah ruhanku dan Tuhanmu Tidak ado suatu binatang melata

I Oon melainkan Dialah yang memegang ubun-ubwnnya.

I "*ungguhnya 
Tuhanku di atas jalan yang lurus).

I Abu Ja'far berkata: Ia berkata, "sesungguhnya aku terhadap

I Allah itu karena Dia adalah Rajaku dan Rajamu, dan Dia yang

I *engatur semua makhluk-Nya."

I 
gi"Aht bertawakal," dari sesuatu yang kamu dan selainmu

I dari golongan makhluk-Nya yang akan menimpakan suatu kejahatan

J kepadaku, karena yang demikian itu tidak ada sesuatu yang berjalan di

I muka bumi kecuali Allahlah penguasa-Ny4 dan hal itu menjadi

| .endatr dan tunduk kepada-Nya, karena berada dalam genggaman dan
kekuasaan-Nya.

Jadi, bila ada yang berkat4 "Bagaimana bisa dikatakan Dia
yang memegang ubun-ubrmnya, dikhususkan pada pengambilan ubun-
ubun saja dan bukan semua tempat yang terdapat dalam tubuh?,,

Dikatakan, "Itu karena bangsa Arab menggunakan kalimat tersebut
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untuk menggambarkan kehinaan dan penguasaan terhadap orang lain'

Bila kamu berkata, 'Tiada yang dapat mengambil fulan kecuali

dengan tangan fulan, artinya Dialah yang harus ditaati karena dia

dapat merubah sebagaimana yang Dia kehendaki. Apabila para

tawanan hendak dibebaskan, maka mereka akan dipotong rambuhya

di bagian depan untuk menganiaya mereka dengan perbuatan tersebut,

karena menjadi suatu kebanggaan pada saat berbangga-bangga. Allah

berbicara kepada mereka dengan bahasa yang sudatr diketahui dalam

pembicaraan mereka. Maknanya telatr aku sebutkan."

Firman-Nya: # *i, Ly"Stsungguhnya Tuhanht di atas

jalan yang lurus. " Ia berkata, "sesungguhnya Tuhanku berada di atas

jalan yang benar, Dia akan memberikan balasan kebaikan terhadap

maktrluk-Nya yang melalarkan kebaikan, dan balasan kejatratan atas

kejahatan. Dia tidak pernatr menzhalimi salatr seorang dari mereka

sedikit pun, dan tidak menerima mereka" kecuali Islam dan. iman

kepada-Nya." Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

18340. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firrran Allah, # *iriy"s"tungguhnya
Tuhanht di atas ialan yang lurus," maksudnya adatah

kebenaran.162

18341. Al Mutsarrna menceritakan kepadalq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah

re Mulatrid dalam tafsir (hal. 389), Ibnu Jauzi dalarrn Zad Al Masir (4/l l8), dan Al
Mawardi drJrarn A*Nuka wa Al Uytn.Ql47t).
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menceritakan kepada kami dari W*uqq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat yang sama.l63

18342. Mghammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.ls

18343. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

sarta.t65

ooo

{j f* c; ;;,'#i'j'KL"o,&3U Ki6'i6i' ob

@Jf"r; ,6 ,$&i;if$,X:;
"likal<flfilubrtrpalingrmal<ose$rngg?lmyaakutclah

rnanyampdil<f,rrl<epadamu apo (anwtat) ymg alcu diuttts
(r*atkmanyanqail<m)nyal<epadmw.DanTulwtl<ualwrl
nengarfii (l<mu) dmganl<nnn yolrrgldin (dmri) l<atrut;

dm lsnyu dnak da\a rnen$uat rwdlwat lrrlpada'Ny a

sedikit pun. Senrnggulvry o Tulwrrku Malw
P enelilwr a segala sesu.mtu."

(Qs. Huud [1U : 57)

t63 lbid
'& Ibid
'65 lbid
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berpaling, maka sesunggahnya aku telah menyampaikan kepadamu

apa [amanatJ yang aku diutus [untuh menyampaikanJnya

kepadamu Dan Tuhanku akan mengganti [kamuJ dengan kaum

yang lain [dariJ hamu; dan kamu tidak dapat membuat mudharat

kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maho Pemelihara

segala sesuata).

Abu Ja'far berkata: ltr; og *Jilw kamu berpaling,"

maksudnya jika mereka berpaling dari apa yang Aku (Allah) serukan

kepada mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan

meninggalkan penyembahan patung dan berhala.

'f5$ ii *Mol* sesungguhnya aht telah menyampaikan

lrepadamu,' wahai kaum. "#L,*,LI"3-V"ApI (amanat) yang alat

diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu, " dan tugas seorang rasul

hanyalatr menyampaikan.

ffr 6 i; AilSi "Dan Tuhanku akan mengganti (kamu)

dengan kaum yang lain (dari) kamu," karena Tuhanku akan

membinasakanmtu kemudian menggantimu dengan kaum lain yang

akan mengesakan diri-Nya dan tulus ikhlas dalam beribadah kepada-

Nya.

q ';:;'{j *Don komu tidak dapat membuat mudharat

lrepada-Nya sedifit pntn," apabila Dia menginginkan kehancuranmu

atau memusnahkanmu. Kamu tidak akan mampu mendatangkan

mudharat sedikit pun kepada-Nya.

i=; ,6 g & ,{ 'lt "sesungguhnva Tuhanht Matu
Pemelihara segala sesuotu," dan Maha Mengetahui semua tentang

-tl
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makhluk-Nya. Dia yang menjagaku dari kejatratan yang ditimpakan

olehmu kepadaku.

ooo

lrvlj
-h^8,-,tli/'z ?

"Dan tatkalo daang dzab Kani, Kani selomatlcmt Hud
ilmr orarrg.ordrJg ydngberhfrr.bqsama dia ileflgan rahmat

ilmi Konti; ilan Karri selanwtl<mr (pula) nrr.el<a (ili
aldirat) dmi adzab yaqbqdt.'

(Qs. Huud [11]: 58)

ratcwir fi rman Anah: i4jtt$(.rjfr$iU.4$ iAlj
W VIA U '#t V @oo tatkata datang adzab Kami, Kami

selamatkan Had dan otangqrang yang beriman bersama dia

dengan rahmat dari Kami; dan Kami selamatkan [pulal mereha [di
akhiratJ dari odzab yang berat)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menyampaikan informasi tentang ayat tersebut, "Ketika datang

siksaan Kami kepada kaum HtdVj!'Kami selamatkan', dari siksaan

l/,t't$L$jn'uua dan orang-orang yang beriman', kepada Allatr
q ,;;,t,i;,'Bersama dia dengan rahmat dari Kami', yakni dengan

karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka. 

"(i|,i*:$$'Dan Kami selamatkan (pula) mereka (di akhirat) dari adzab

yang berat', pada Hari Kiamat, sebagaimana Kami selamatakan

u i*, 9 )4, A1, rfi r;'.u--V tLi Qr; ( 5
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mereka saat masih hidup di dunia dari kemurkaan yang Kami

turunkan kepada kaum Aad.' 
OOO

@ * tg gAffi :iei*a ff-u4b.fiG J^t';

"Don itutah (Lisdh) l@unr Aad yang marrslnglclri tndn'
tandf, l<elansaonTulwtmqelcardmmen&;6halcairasttl.
rulntl lJlah ilur mqelca merutntti pcrir.tah setwutt penguasa

y arrg sew eu(mg' w ervmg lagi rnreyrrr.tang (lcebenm an)'"

(Qs. Huud [1U z 59)

Ta*wil firman Allah: {}\ti;Gi e; 9t9lt1t4"G (xi
@ /# )q g A Y#t @an itutah [hisahJ haum Aad vans

menginghari tanda-tanda hehuasaan Tuhan mcreha, . dan

mendurhahai rasul-rosul Allah dan mereka mcnuruti perintah

semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang

Ihebenaran)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman unttrk

menyampaikan berita tersebut, "Mereka adalah orang-orang yang

Kami datangkan siksaan kepada mereka. Kami balas dan kami siksa

kaurn Aad lantaran telah mengingkali dalih dan alasan-alasan Allah.

Mereka menentang rasut yang telah Karni utus kepada mereka untuk

berseru kepada pengesaan-Nya dan mengikuti perintatr-Nya - Af;'.3L
** lV i/'*n mereka menuruti perintah semua penguasa yang

sewetung-wencmg lagi menentang (lcebenaran), " yakni semua orang

yang anglarh dan sombong terhadap Allah, menyimpang dari jalan

kebenaran, tidak tunduk kepada-Nya dan tidak menerima ajarannya.

J
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Dikatakan, t:t# *- i O;t f * "Menyimpang dari kebenaran,

maka dia telah membuat penyimpangan," dan orang yang menentang,

dan dari yang demikian itu juga terkadang dikatakan untuk keringat

yang memancar keluar, dengan demikian tidak berkeringati Jitb'0f
"Orang yang menentang", artinya orang yang mendatangkan batraya,

dan diambil dari perkataan seorang penyair:

t:x,tfufo I il
"sesungguhnya aht hanyalah oranglang sudah tua, tidakmampu

mel alatkan p e rl av, anan. "r 66

18344. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, gd ffi

tG Bait ini disebutkan dalam Majaz Al Qur'an karya Abu Ubaidah (l2gl) dan Al-
Ilsan (entri: rre).

Baitnya yang sempuma adalah:
$fiil ig,t t q 4 t*,) n:k $l!;1r\1

*Apabila kamu pergi, tidak adayang membuatku duduh karena sesungguhnya
aht sudah tua, aku tidak mampu untuk melqwan"

Katz al inad ttinya kejauhan dan kekeringan, dan tidak bercampur-aduk. Lihat
Al-Lisan.
At-Tanukhi berkata dalarn Al Q*rofi (hal. 98), "Al inad bentuk jamalnya yaitu
al anu{ yaitu unta yang keras."
Ibnu Al Juwaliqi berkata dalan Syarh Adab Al Katib (hal. 603), "Al anad artinya
sisi dan arah. Penyairnya adalah orang yang sudah tua-renta, dan seorang laki-
laki apabila telah menjadi tuar maka akan kembali seperti anak kecil, dan anak

kecil takut dengan kegelapan atau waktu malam. Ia berkata, 'Tempatkanlah aku
berada dalam kamu berdua, karena aku tidak bisa untuk berada di tepi,

pinggir'."
Diriwayatkan bahwa al annada bentuk jamaknya yaitlu anid, seekor unta yang

membangkang dengan kuat dan gesit apabila ia menghalangi jalan.
Syair itu mengandung pujian. Lrhat Al Mahabah Eleloroniyah, Al Majma' Ats-
Tsaqa/i, Abu Zhabi, disebutkan dalarn Tafsir Al Qurthubi (9/54) dan Al
Muharrar Al Wajizkarya Ibnu Athiyah (31182).
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**lV "Dan mereka menuiuti perintah semua penguasa

yang sewenang-wenang lagi menentang (kcbenaran)."

Maksudnya adalah orang musyrik. 
167

ooo

$ArlW 6; L;..ii 
rt:;$l 

;;r'zA Eif ,i6 Olfr\

@;ir; ,Y;-
oDan nrzel<a selalu diikuti danganl<uf;.il<ou ihi ilunia ini

dsn (begrtu Pula,) di Holri Kianrat. Ingatlah, sesungguhnya

koun Aad it;ul<ofw lnpada Tulrm mqel,a- Ingatlah,

l<ebinasaonlah bagi l<f,wrJ Aad (yaiai l@ffrr lhd ittt.'
(Qs. Huud tlU: 60)

Talrwil firman Allah: 6f" lry$|#i1i;-t6 C-tri ,* a.W
z -t7liljl:

@ li t5 s{l'ri'Ji '#: VS frrn mereka setatu diikuti densan

hutuhan di dunit ini dan [begitu pulal di Hori Kiamat Ingatlah,

sesanggahnya haum Aad itu katir kepada Tuhan mereku Ingatlah,

kebinasaanbh bagi haumAad [yaituJ hawt Hud itu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWI berfinnan untuk

menyampaikan berita tersebut, "Di dgnia ini, kagm Aad, yaitu kaum

Hud, selalu diikuti dengan kemtgkaan dan kemaratran dari Allah,

begitu juga di akhirat, seperti kuttrkan demi kutukan didatangkan dari

Allah, datang dan menimpa mereka pada masa lalu pada kehidupan

dunia"

16' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DM7).

-@l
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$ rj )i"J-tr,i {t #: t;"-,i{ ti,6 iy'!1*ngottoh, sesungguhnya

lraum Aad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah

bagi lcaum Aad @artQ kaum Hud itu." Dia berkata, *Allah

menjauhkan mereka dari kebaikan." Dikatak*r, {.1. Ft'^f"'Oii'F
"Fulan kafir kepada Tuhan-Nya, dan ia kafir terhadap Tuhan-Nya."
*f$i U €if$i "Aku berterima kasih kepadamu, dan aku

bersyukur kepadamu."

Dikatakan, "Sesungguhnya makna kafir mereka terhadap

Tuhan mereka adalatr pengingkaran mereka atas nikmat dan karunia
Tuhan mereka." 

SOe

Fts';e Y-;i1w4;$6Ltrj'16;;sJv

@4a;,;;i'Wyl.;'*ti#6a-KPr;6ittt
"Dan'lcepada Tsarrud (Kami utus) sau.ilara rnqela Shaleh.
Shaleh bqlrata, 'Hai l<mtntlcu, serrbahlah Allah, sel<ali.l<ali
finnk adabagintu ilah selain Dia. Dia tplah menciptal<mt
l<flnau dari kmi (tannh) dmr menjadil<flr. pernalarwmya,

l<mena iar molwnlah arnpunm,.Nyo l<emilian bqtobatlah
kepada.Nya. Sewngguhrryo Tuhartl<u amat del<at (ralmat.

Nya) lagi mempqkenanl<an (doa honba.Nya)'. "

(Qs. Huud [11]: 61)

Talcwil firman Allah: ('il W r-*-36'Lr#" &63# JV
a;' $ !'1't+ri.3'* liffi W K;sf ,S.tt's Fuq ;?* {t ; K
@ eJfZan kepada Tsamud (Kami utus) saurdara mereka Shaleh.

t
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Shaleh berkata, uilai lcaamku, sembahlah Allah, sekali-kati tidak
ada bagimu ilah selain Dio. Dia teloh menciptakan hamu dari bumi

[tanohJ dan menjadikan pemakmurnya, karena itu mohonlah
ampunan-Nya kemudian bertobatlah kepada-Nya S*ungguhnya
Tuhanku amat dekat [rahmat-Nyal lagi memperhenankan [doa
hamba-NyaJ)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk
menyampaikan berita tersebut, "Kami mengutus Shaleh kepada kaum
Tsamud yang menjadi saudara mereka. Nabi Shaleh berkata kepada

mereka, 'Wahai kaumku, sembatrlah Allah, Tuhan Yang Maha Es4
tidak ada sekutu bagr-Nya, dan tulus ikhlaslatr dalam menyembatr-

Nya, bukan menyembatr sesembahan selain-Nya, karena kamu tidak
mempunyai tuhan selain diri-Nya yang wajib kamu sembatr. Tidak
boleh ada tuhan yang disembatr kecuali diri-Nya."

A'li l; FtS j *Dia telah menciptakan tramu dari bumi
(anah)." Dialatr yang memulai penciptaanmu dari tanah. Allatr
mengatakan demikian karena Dia yang telatr menciptakan Adam dari
tanatr, lalu pembicararm itu ditujukan kepada merek4 karena mereka

adalah bagan darinya (Adarn).

W.f;;V "Dan meniadikan pemalonurnya." Ia berkata,

"Kami mer{adikanmu pemakmur di dalamnya."

Jadi, maknanya adalah, menjadikanmu menempatinya pada

masa-masa kehidupanmu di dunia. Kalimat tersebut diarnbil dari
perkataan merek4 'c1:: $ilifiJ Vl "Fulan memakmurkan fulan, yaitu

rumatrnya." dan rumatr itu menjadi tempatnya.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:
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18345. Muhammad bin Amr menc€ritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firmatr Allah, W{ru"Mt menjadikan

pemabnurnya" " ia berkata, "Menjadikan kamu pemakmtr di
dalamnya."l6t

18346. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan k€pada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari

Mujahi4 tentang firman Allall b 9;;;f nDat menjadikan

pemabnurnya, " ia berkata, "Memakmurkan kamu.'r169

Firman-Ny rz iili:rt "Koena itu molonlah onpunan-Nya. "
la berkata, "I.akukanlah perbuatan yang me,njadi sebab Allatr
menutupi dosamtl yaitu beriman kepada-Nya dan ttrlus ikhlas dalam

menyembatr-Nya, bukan menyembah selain-Nya dan membangkang

terhadap rasul-Nya (yaitu Nabi Shaleh).

AtYjj 'l3 "Kenrudi*, bertobatlah kcpada-W" Ia berkata,

"Kemudian t'nggalkanlah perbudan-perbuatan yang tidak disukai

oleh Ttrhanmu dan beralihlah pada perbuatan yang diridhai serta

dicintai-Nya.

e4 a;, .S i'l*sesutgthryn tuhantu mrd dekat (rahmat-

Nya) lagi memperkcnonkmr (doa honba-I$n)-" la berkata,

"Sesunggulurya Tuhanku amat dekat dengan orang{rang yang ikhlas

r6t Mulahid dalam ta$ir (hal. 3E9), Ibnu Abi llaltim dalarn taftir (612048), dan Al
Mawardi dalam A*Nuka wa Al Uyttt Q1479).

'u' Ibid.
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dalam menyembah-Nya dan suka bertobat kepada-Nya. Apabila orang

itu berdoa, pasti Dia kabulkan UH;"

'r\u,'# 6(4iS Si C{; a- (K'i F_U6

"; 
Afii3ct#,i3$$ur

"Kov'rrrt Tsamud berl<ota, 'Hai ShaI eh, senutggutmya l<flntu

sebelum ini adolah seonmg di antaral<frnJi yorngkflmi
hm apl<nn, apal<ah l&nru melar mtg k;ormi unf;.tk merry ertb ah

@a yang iliselnr.balh oleh bapak bapak l<nnri dnrt
sesunggutvry a kflrr.i beatl.b eatl dalam lcn agumt y ang

nengelisahl<m terhadap dgamd ymq l<frrmt

senicmt lnpada l(atrri' ."

(Qs. Huud [11]: 62)

Tarrwir firman Auah: (4Ai:rnJig.;q- :g'i'&iJ6
yiAy(ix c4 * ,t Gy ri1t; 'rT-ti # it (Kaum rsamud

berhota, nHai Sholeh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah

seorang di antora komi yang kami haraphan, apakah kama

nelarang kami untuh ruenyembah apa yang disembah oleh bapak-

bapak kami dan seswrgguhnya kami betul-betul dalam keraguan

yang menggelisahkon terhadap agama yang kamu serukan kepada

kaml")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menyarnpaikan berita tersebut, "Kaum Tsamud berkata kepada Nabi
Shaleh yang menjadi nabi merek4 g:.;q..Kf 'F- 3ji'LJ"noi

€l
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shaleh, sesurrgguhnya kamu adalah seorang di antoa koni yang
kami lwrapkan." Artiny4.-kami bqtarry kamu meqiadi seorang
pemimFin di antara l,mi, il;S .sebelin *i,,: ,*iperkataaomu
bahwa kami tidak boleh menyembah tuha selain Ailah.

$vl; #r1 fi 64 "Apa*art kanu merarang knni utttuk
menyembah qw y@rg disembah oreh bqak-bqak kami.- Ia berkata,
"Apakah kamu melarang kami rmt,k menyembah tuhan-t.han yang
disembah oleh nenek moyaog kamiJ,,

?; AytiX E, # ,r) G$ *h, 
sesungguhrya ka ni betut_

betul dalan kcraguan yang menggelisahkan terhadap ag@ur yang
lramu serukan kcpado kami-" Maksudnyra adalah, mereka tidak
mengetahui kebenaran tentang apa yang diserukan kepadamereka dari
pengesarur Allah (tidak ada tuhan yang pafitr disembah selain Altah).

?i *Y*rS nungelisahkoq,, &tin5ra menghanrskan tuduhan
kepada orang )rang meragukan, makn ke,laguanku menimbulkan
kegelisahan. Apabila petaku meirgarmi hal terseb,t, pastilah
keragrun menrmbulkan kegetisahan padanya Sebagaimana pe*ataan
Al Hadzali berikut 1r;,170

.itt. .i t.,$ i: -h e *+'unlfi'ck
tu-4k

* Apabila aht mendaangiryn dengan semkogi_se mbuqi,
pastilah io akmt menciun sowrylu dot ncngenakan pa*aiofu

rm Khuwailid bin Khalid bin Irmrab (*aft Tt H. Aatsekitar 6{s M) edarehseorang penyair- Ia mengetahui 
"J-i. 

jrh{ a- ruri. i; ;"ggrr o rur"ai-t,Ialu meninggar dunia seuagai ."o6g d"hi1 Nabi sAW yang ;e"g.ru"ron"m

.u .t Lz:
?-J. ctS
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s e akan-akan aht benar-b enar mer agukannya' "t7 |

o00

a5s4,*frrt) U7+. ,s'3|,:J ,'3J 36

+-F *,r.Ai6 I% t t $1 <, oH ;i
,.Shaleh bql<ata, 'Hai lcp1,trtlg4, bagaimana pikitournt iil<a

al<u mempmyaibukti ydrrg nydtf, dati Tuhanlcu df,rr diberi'

Nya alcz ralvmat dmi pada,Nyo, mal<n siapal<ah ydrJg dl@rr

nwwlong aku dnri (adzau) Nlah iil<a alu m(l'/rdtlfi"ftal@/i.

rr Bait ini milik Khalid bin Zuhair, anak saudara Abi Dzuaib Al Hadzali. Abu

Dzuaib menyukai seorang wanita, dan dikatakan wanita tersebut bernama Ummu

e.r. fn"fii menjadi delegasi Abu Dzuaib untuk menemui wanita it1tr namut

Khalid membatalkan niatny-a untuk menemui wanita itu. Sesudah Khalid kembali

dari rumah perempuan ittr, Abu Dzuaib sedang dilanda-kegelisahan terhadap

wanita itu, mal61 i6aUa berkat4 "Demi Allah, aku tidak mendapatkan angin

ummu Arnr terhadapmu." Kemudian ia tidak mendatanginya kecuali bimbang

t"rnrarpoy". Khalid lalu bersyair de,ngan syair-syair yang disebutkan

sebelumnya:

"ii'"itds trl ri

"Wahai kaum, ada apa dengotht dan dengon Akt Dzuaib?"

Abu Danaib berkata menyebutkan empat bait partamanya:

u,tttl $rtt *t ib & i dt,srl$!!* 65

,,Ia memotggil Khalidyang sedang berialan sendirian di walou malun,

ia menyerahkan maksud fun tujuan perk'ua-perkoarya'"
Khalid kemudian membalas syair itu dengan empat syair yang lain'

Dikisahkan bahwa Abu Dzuaib mengambilnya -wanita- 
dari Malik bin

Uwaimir, dan Malik mengirim Abu Daraib untuk menemui wanita itu. Ketika

Malik bin Uwaimir telah menjadi orang yang tua-rent4 Abu Dzuaib mengambil

wanita itu darinya. Ketika Abu Dzuaib telah menjadi orang yang tua-renta,

Khalid yarrg menga*bil wanita itu. Lihat Alhbar An-Nisaa'karya Ibnu Jauzi

Q6o-263).
oiseuuttan iula dalam Ishthitah At Mantiq karya tbnu As-sukait -(hal. 

233), Al
AmalikiryaAbi Ati Al Qali Qral.1227), dan Ibnu Asy-Syajari dalam Mul&tarat

Syu,uaa: At Arab (hal. 5i). Lthat Maktabah Elebroniah, Al Maima' Ats-

Tsaqafi karya Abu Adz-Dzahabi.
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Nyc. sebab iatl<onw fidak menarbah dpa wt<cpadaku
selain dmipada l(etltgiarf .,,

(Qs. Huud [1U: 63)

Takruil firman Attah: jj g 4.& l;L;lA-J ,rlL-J,6# * ,i.$j1' it;# Lfir I u;. ,#A i, ,*t;)
(sholeh berkata, nHoi kaumku, bagaimano pihiranmu jiha aku
mempunyai bufui yang nyata dart Tuhanha dan diberi-Nya aku
rahmat dari pada-Nya, maka siapakah yang akan mcnorong aku
dari (adzab) Allah jiko aku mcndurhakai-Nya sebab itu kamu tidah
menamboh apa pun kepadaku selain daripado kerugianr)

Abu Ja'far berkata: Allah swr berfirman ,ntuk
menyampaikan berita tersebut, 'Nabi shaleh berkata kepada kaumnya
dari bangsa Tsamud, o) g 4. & .!.rc_ 

"t il.J ut_ ,i,6-4t|i
"Hai kaumht, bagaimana pikiranmu jika aht memlrunyai bubi yang
nyata furi ruhanht." Ia berkata, 'Tika aku mempunyai bukti dan
keterangan yang jelas dari AllalL padatral aku telah mengetatrui dan
yakin terhadap kebenaran bukti itu.,,

{z-z t-i;) 1 ,*t;5,,Dan diberi-Nya aht rahmat dori pafu_Nya.,,
Ia berkat4 'Diberi-Nya aku kenabian, hikmalq dan Islarn yang
bersumber dari-Nya..

,iV" il $l<ja$ o; "Maka siapakah yang akan
menolong afu dari (adzab) allah jika afu mendtrhakai-Nya.,' ra
berkata' "Apabila Dia menyiksaku, maka siapakah yang akan
menyelamatkanku dari siksa-Nya? ,i.Ai 6 "srbob itu kamu tidak
menambah apa pun kepadoht,,, dengan alasan yang kamu buat,
karena karnu menyembah apa yang telatr disembah oleh nenek
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moyangmu # '$ *seloi, daripada kerugian." Mendapatkan

kerugian karena kehilangan rahmat dari Allah.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

18347. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, # e ,riri (i "Srbob in
kamu tidak menambah apa pun kepadaht selain daripada

kerugian," ia berkata, "Kannu tidak menambatr apa pun

selain kerugian."l72

ooo

$ *J O ieut|i:i,'4; H f ;;6'r$ trti
@4,l tr$f{ri;AG,,*rr

"Hail<aunrku, inilah untabethv ilori Nlah, sebagoi

miliizat (yarS rneruniuldcm l<cbenarari unfi.tlsrw, sebab

iarbiml<anlah iliamal<nn dibumi Nlah, ilm ianganlah
l<nrvu nrrzt'ggarrgguttya ilxtgan garrgguorr qd pun yffirg

al<orr mrrrryebabl<mrJl<anw ditimpa adzab ya,ttg ilel,at."

(Qs. Huud [1U: 64)

Takwit firman Allah: li;;frr''^if. Pi ;i'lJ;6 -,- ,fij
4i +rt f:tLV ;b,6#*i fii ,A O iLY (Hai kaumku,

inilah unta betina dari Allah, sebagai muhiizat [yang menuniukhan

rz Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21480).
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kebenoronJ untukmu, sebob itu biuhantah dio ,rr*hon di bumi
Allah, dan janganlah kanu menggarrggunya dengan ganggaon qpo
pun yang akan ruenyebabhan honu ditimpa adzab yang dehat)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk
menyampaikan berita tentang perkataan Shaleh kepada kaum Tsamud,
saat mereka berkata kepadaayq ,-,; iytiX q * ,i gb ,Dan
sesungguhnya kami betul-betut dalam kcraguan yang menggelisahkan
terhadap agama yang kamu serukan kepada kami.,, Mereka
menanyakan bukti-atas seruan yang ditujukan kepada mereka, -9i6
''"4r" i1j f i6 

"fr-At;na kaumht, initah unta betina dari
Allah, sebagai muftiizat (yang menunjukkan rrcbenaran) untubnu-,, ra
berkata, "Hujjah dan tanda, serta b,kti yang menunjukkan kebenaran
seruanku kepadarnu untuk menyembah_Nya.,,

6t qJ g fuE 6iS "sebab itu biarkantah dia nakmr di
bumi Allah, " kare'a bukan kamu yang memberikan rezeki kepadanya
dan br*an pula kamu yang memberi makanannya.

&6r:,3 {j " Dan ioryanlah kamu mengganggurya dengan
gangguan qpa pun. " Ia.ber.kata, "Janganlah kamu membrmuhnya dan
melnkainya aj l$; ff\,,yang akan menyebabkan konu ditimpa
adzab yang dekat, " jika kamu mengganggunya dengan gatrgguan apa
pun, hingga sentuhan it. akan menyebabkanmu ditimpa siksaan yang
dekat dari Allah, Ialu Allah membinasakanmu.

ooo

7'!* i 34 5)S )16 r;S f=r6 o 5 ir,l,
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"Mer:elta nenfuruh urlttt itu, mal<abql<ata Shaleh,

'Bqsu,lcmialah l<ilnw sel<alian di rumalvnu selanu tigahati,
iat adalah ianii yang ddnk dapat ilidustaltan'."

(Qs. Huud tlil: 65)

Takwil firman Allah: *3;)b 34 <)' i6"e Prti 4t-iit'i'
b lzz

@yr'r? (Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh,

"Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hati, ilu
adalah janjiyang tidak dapat didustahan.u)

Abu Ja'far berkata: Allatl SWT berfirman untuk

menyampaikan informasi tersebut, "Kaum Tsamud membunuh unta

ifu."

Dalam katimat tersebut terdapat kalimat yang dihilangkan,

ditinggalkan penyebutannya, karena sudatr cukup bukti dengan

zhatrirnya ayat. Redaksi tersebut adalah, mereka mendustakannya lalu

membunutr unta itu. Nabi Shaleh kemudian berkata kepada mereka,

+81't{E ?164 
uBersuksrialoh lcamu sekalian di rumahmu selama

tigo lrori." Ia b€rkat4 "Bersenang-senanglatr kamu di tempat

kehidupanmu di dunia selama tiga hari." ?&'&X3Atit
"Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan " Ia berkata:

"Ini msppakan waktu yang ditentukan tmfitkrtu, yaitu janji dari

Allah, menjanjikanmu untuk menyelesaikannya dengan kehancuran,

dan turunnya siksaan kepadamu itu tidak dapat didustakan."

Ia berkata" "Tidak pernah mendustakanmu dari perbuatan yang

kamu lakukan itu."
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18348. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang firman Allah,

.rrik b 3;; A:, )rn iS 6Lr6 ALi,ri ,,Meretra

membunuh unta itu, marra berkata shareh, ,Bersukariarah 
rramu

selralian di rumahmu serama tiga hari, itu adarah janji yang tidak
dapat didustakan,."

Disebutkan kepada kami bahwa ketika Nabi Shaleh
mengabarkan kepada mereka bahwa siksaan akan datang ketika
mereka telah memakaikan pengawet mayat pada tubuh mereka dan
membungkus tubuh mereka dengan kain kafan, dikatakan kepada
merek4 "Sesungguhnya tanda kebinasaan itu adalatr berubat'rya
warna wajahmu menjadi kuning pada hari pertama, kemudian berubatr
menjadi merah pada hari kedu4 kemudian berubah menjadi hitam
padahari ketiga.,,

' Disebutkan pula kepada kami bahwa ketika mereka telah
memb,nuh induk unta betina, mereka menyesali perbuatan tersebu!
mereka berkata, "Kamu harus mendapatkan anak unta betina ifu!,,
Anak unta betina itu p,n naik ke p,ncak g,n,ng, hingga apabila
datang hari ketiga, hendaklah menghadap kiblat, dan ia berteriak,
"wahai Ttrhan, Ibuku, watrai Tuhan Ibuku!,, sebanyak tiga kali.
Qatadah berkata, "Lalu dikirimlatr teriakan yang sangat keras pada
waktu itu (sebagai azab atasmereka)..123

Ibnu Abbas berkata, "seandainya kamu naik ke atas puncak
gunung, pastilatr kamu melihat tulang-tulang anak unta. Rumah-

r'3 lbnu Abi Hatim daram tafsir (6/2osr),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/125),
dan Al Baghawi dalam Mo,alim.at_firutt (3/223).
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runah kaum Tsamud berada di daerah yang bernama Hijr, yang

terletak di antara Syam dan Madinah."

18349. Muhanrmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ibrti 4
7.6'ci[t*Bersukarialah kamu selralian di rumahmu selama

tiga hori," ia berkata, "Sisa ajal mereka.'I74

18350. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

ltbdtxrazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, bahwa Ibnu Abbas

berkata, "Seandainya kamu naik ke puncak gunung, pastilatt

karnu melihat tulang anak unta."l75

ooo

r2r-Fr,fr lfrr:.6_5vcrLqlvl/,,4t51

btifi ls;,fi' j 4-, LfiqS- ez U[",blyr,-,tii:--

1?v[a/ru t&ald ilaang adzab Kanri", Kani selrlmttlcmt

Srrdleh bsefia or(mg- or (mg y ong berfu$J bq sona dia
ilengar rultma ilariKomi dnrr dnrikrlhirr,aarrr ilihari iai-
Sesnngguhny a Tulwn nw Dlui/lah Y arrg Malw l(l,lrlt lagi

MalloPql,asa.'

(Qs. Huud tlU:66)

r" Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DO5O).
r75 Abdunazzaq dalam tafsir (2/188) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D049}
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rarrwir rirman Alrah: gC 65gqLW#1 {G6r
j;li?t$,!^<l{rlt+r;-,thi,jr514,M,(Makatatkata

datang adzab Kami, Kami selamatkan Shaleh beserta orang-orang
yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami dan dari
kehinaan di hari itu Sesungguhnyo Tuhanmu Dialah yang Maha
Kuat lagi Maha Perkasa)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman r:ntuk
menyampaikan informasi tersebut, "Ketika datang siksaan Kami
kepada kaum Tsamud. $t:, 659 Ai. (fi *Kami selamatkan
Shale h beserta orang-orang yang beriman, " dengarr-Nya.

tZ. -.'/ r/'t<tl4 i1Z:t ia "Bersama dia dengan rahmat dari Kami,,, darl
karunia dari Kami.

)zi ,E; [,j "Dan dari kchinaan di hari itu." la berkata,

"Kami selamatkan mereka dari kehinaan dan kerendatran siksaan yang
terjadi pada hari itu. tt$i 3 6l; L; ,,sesungguhrqta Tuhanmu
Diakh Yang Maha Kuat," dalam siksaan-Nya. Apabila Dia menyiksa
sesuatu maka pasti hancur-binasa" sebagaimana Dia menghancurkan
kaum Tsarnud. Ketika Yang Maha Perkasa menindaklaqjuti siksaan
tersebut, maka tidak ada yang dapat mengalahkan-Nya dan memaksa-
Nya. Batrkan semua itu dapat dikalatrkan-Nya.

Penakrvilan karni sesuai dengan perkataan para mufassir.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

18351. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
/berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, 9 ., 

,"' -'*i6; i,j"Dengan rahmat dari Kami dan dari kehinaan

di hari it,," ia berkata, 'Allah memberikan keselamatan
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kepadanya melalui rahmat-Nya, dan menyelamatkannya dari

kehinaan yang terja.di pada hari itu.-176

18352. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar bin AMullah, dari Syahr bin

Husyab, dari Amr bin Kharijalu ia berkata: Kami berkata

kepadanya: Ceritakanlatr kepada kami tentang cerita kaum

Tsamud! Ia berkata: Aku akan menceritakan kepadamu kisah

kaum Tsamud yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW,

"Kantm Tsamud adalah kaumnya Nabi Sluleh- Allal,

memabnwkan mereka di dunia, lalu memaniangkan

kemabrutran mereka, hingga salah seorang dsi mereka

membangun sebuah rumah dui tanah untuk ditempati-t77

Lalu bangunan itu lwncur, dan seorutg laki-laki dsi mereka

itu ada yang nosih hi&ry. Mereka kcmudiot mengonbil

bebatuan doi gunung wttuk diiadikan sebuah nonah ymg

bagus.tTE Mereka pun memalnt don melubangi gwnmg itu
podalul dahtlu mereka hifup dolam Mereka

berkato, 'Wahoi Slwleh, mintaloh kepada Tahomu ago
mengeluukor sebuah tanda kcpada karni, agu komi tahu

bahwa kqnu seorang rasul'. Nabi Shaleh lalu berdoa kepada

Tuluntrya, kcmtdian dikcluukonlah seekor unta uttuk

"t Ibnu Abi Hatim dalam ta$ir (6DOSl)dan Abdurrazaq dalam asir (Al3tD.
tn Al madu adalah potongan tanah kering mah lemprmg yang tidak ada pasir

sedikit pun. Kata umggalnya adalah madarah-Lhil. Al-Liswt (entri: .p. ).
t'E Fuihina adalah orang yang mahir terhadap sesuatl diambil dari akar kata i6i?r

+rlV zirlt 5: A*N asyaat: Cekatan: daa fuihiina. Pandai. Lihat Al-Lis or (enti:
,_)).
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mereka, dan unta itu meminnn oir satu hoi saja, sedangkan
mereka meminum susu unta pada hoi_hari tertentu.

Apabila datang wabu tmtuk urta minum, nereka
melepaskannya, membiokaw4a memimmt air, dan mereka
meminum susu unta tersebut. Mereka memenuhi setiap
bejana dan tempat-tempat peryinptor air. Hingga bila
datang wafuu giliran mereka memimnt susunya, mereka
menjauhkan unta dari air, Trudahal wtta itu berum miman
sedikit ptn.

Allah lalu menyampaikan wahyu kcpada Nabi Stuleh
'Sesungguhnya kaummu atrot numbwnrt untamu,- Nabi

Shaleh lalu mengatakan hal tersebut kcpada mereka, ,unnun
mereka berkata, 'Kami tidak akm pernah melahtkourya,?
Beliau berkata, 'Jika kamt nenbuanarya maka kanu akan
segera mendqatkon siba, kccuali koru membunuh seorang
anak yory lahir di tengabtengah kmnu karena dia yang
akan memburuh unta tersebtrt,. Mereka lalu berkata, ,Apa

tanda'tonda ottak yang akor dirahbkon itu? Demi Ailah
kami tidok nendapatkoryta keauti lami akon
membunuhnya'. Ia berkata, ,yaitu seorang anak yang
berhtlit putih kemerah-merahot dan bermata biru kcbule_
bulean'-179

Di kota terdqat dua orotg tua lwtg hut dan mulia, salah
satu dqi kedua orang ttn itu nenpuyai anak yang tidak
menyukai pernikahon, sedorykot orarrg tua yang laiwtya

tD Ashhab adalatr *q1.T.g* yang bercampur rrana putih kemerah_merahan,
dan al ashhab minal ibit adalah tiait *giura*i"--*l-"-0ffir. LIhd, Al-Lisan(enfr: t p).
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mempunyoi ouk perempuan namun tidak menemukan

posctngan yang sehryu dengan anok Wremryannya.
Ke&tanya lalu bertemu di sebuah majelis, salah seorang dari
kcduanya berkata, 'Apa yang menghalangimu untuk

menikahkan putramu'? Ia berkata, 'Aht tidak mendapatkan

posangan yang sehtfu untubrya'. Ia berkata, 'Anak

perempuanht seh{u dengannya, maka mari kita nikahkan

mereka'. I-alu terjadilah pernikahan rtu, dan dori pasangan

itulah lahir anakyang dimaksud oleh Nabi Shaleh.

Di kota terdopat delryan kclompok orang yang membuat

lrcrusakan di muka bumi, dan mereka adalah orang-orang
yang tidak baik Nabi Shaleh berkata kcpada merek4
'Sesungguhnya anak yang lahir di antara kalian itulah yang

akan membumth wta itu'.

Kelompoky@rg delqan itu ptn mencari wanita-wanita dari
pelosok-pelosok kabilil-kabilah desa. Mereka membuot

syeat dengot woita-wanita itu Mereka berkcliling

kampmg dor apabila mendapatkan seorang wanita yang

Iwndak melahirkot maka mereko menonti anak yang lahir,
lalu jika onakyonglahir itu laW-laki, mereka membunuhnya

Sedongkm jika yory lahir rtu anak perempuoq kami akatt

meninggalkonya. Ketika merelw menemukon anak yang

dimaksud tersebut, kaum wanita berteriak sercya berkata,
'Apakah ini yang dikchendaki Sluleh'. Lalu diajukanlah
syfrat bila mereko hendak mengambilnya. Di antara
kcrumunon itu kc&ta kakelorya datang dan berkata, 'Kalau

saja Sluleh menginginkan ini, moka kami alcan

membumthnya, sungguh ia adalah seburuk-burubtya orang
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yang dilahirkCIL kcmudian ia tumbuh sehoi rayab,a orong
lain dalam seminggu, dan ttmbtrt dabm semingu layabzya
yang lain twnbuh dolam sebulon don twtbtrt sebulan
layabtyapemuda lain tumbuh dalam satu tahrm

Kedelapan kclompok itu ptm berhtmpul ma* membuat
keonoan dan kcrusakan di permukaan bumi. Mereka bukan
or(mg baik Di tengah-tengah perhtmpuran mereka terdapat
dua kakek-kakek tersebut, mereka berkota, 'Kita pkerjakan
anak laki-laki ini'. Dikarenalcan kcdudukan dot kcmuliaan
kedua kakchyq maka jaditah mereka berjwttah sembilan
orang.

Nabi shaleh tidok tidttr bersa na mereka dota n desa itu dia
berada di daram masjid Dikaakon baru,a nasjid itu disebut
masjid slureh kuena berio, bermatan di daranrya Bira
pagi datotg rnaka beriott nemperingatkor dan mengingotkan
mereka- sedogkan bita wabu sore ddorg noko beriau
kcluo menuju masji&rya lalu bermalam di dalonryn-,,

Haiiaj berkata: Ibnu Juraij berkatq ..Ketika shateh berkata
kepada mereka, 'Akan lahir seorang anak laki-laki )rang akan
menghanc,rkanmu dengan kekuaran tangannya seodiri,, mereka
berkata, 'Lalu bagaimana perintalrmu kepada kami'? Shareh berkat4
'Aku perintahkan kamu ,nfuk membrmuh mereka,. Mereka pun
membunuh anak-anak yang lahir itq kec,ari satu yang tidak terbrm,h.

Ketika sampai kepada anak yang dicari t€rsebut, mereka
berkata 'seandainya kami tidak membrmuh anak kami, tentulah
setiap orang dari kami akan memiliki anak seperti itu, padahar ini
perbuatan Shaleh. Mereka p,n berkonspirasi untuk membrm,hnya
Mereka berkata, 'sebaiknya kita kel,ar untuk merakukan perjalanan
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pada siang hari dan secara terang-terangan hingga orang-orang

melihat kita dengan jelas. Kemudian kita kembali pada malam hari,

pada bulan ini dan hari itu, lalu kita langsung mendatangi tempat

peribadatan Shaleh dan membunuhny4 hingga orang-orang tidak ada

yang menyangka kita yang melakukannya, karena kita benar-benar

sedang bepergian.

Lalu mereka mendatangi tempat Nabi Shaleh, dan

bersembunyi di batik sebuah batu unttrk mengintainy4 maka Allatr
mengirimkan bebatuan hingga menghujam dan menjatuhi mereka,lEo

membuat mereka jatuh tersungkur, lalu ofimg-orang yang melihat

kejadian tersebut berlalu hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba

mereka terhujam bebatuan, lalu mereka kembali ke desa sambil

berteriak-teriak Wahai hamba-hamba Allah, Nabi Shaleh rela untuk

memerintahkan kepada mereka agar membunuh anak-anak mereka

hingga mereka terbunuh! penduduk kampung berkumpul membuat

kesepakatan untuk membuntrh unta tersebut, dan mereka telah

memberengus unta itu kecuali analc unta tersebut."

Kisah ini kembali kepada kisah yang diceritakan dari

Rasulullatt SAW, beliau bersabda, 'Mereka ingin berbuat makar

kcpada Slnleh maka mereka bergegas hingga mereka berada di
sebuah jalon yang dilewati Nabi Shaleh, lalu kcdelapan orang itu
bersembunyi, mereka berknta, 'Apabila ia keluar menemui kami,

maka pada wahu itulah Hta harus membunuhnya, dan kami berikan

lrcpoda kcluargarrya, lalu kami hidangkan kepada mereka'! Allah lalu
memerintahkan bumi untuk menj adi rata. "

rto'.jFi"*:j artinya lemparan yang dapat memecahkan kepala. Kata tersebut

digunakan dalam memecahkan nuklir dan kepala ular. Lihat Al-Lisan (end:
eir)'
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Merelca berhtmpul dan berjalan menuju tempat unta, dan unta
itu sedang berdiri di pinggir kolam, lalu seorang yang celako berlmta
lrepada salah seorang dori mereka, 'Datanglah kcpadarrya, lalu
bunuhlah'! Kedua orang itu kemudian datang mendekati unta, namun
sulit selcali untuk menenangkannya, malca dipulatltah unta tersebut,
lalu yang lain memperlahtkannya secara berlebihan, dan tidak ada
yang datang kecuali ia rnelahtkannya secara berrebihan, hingga
merelra berjalan kepadanya, dan persitiwa itu berlangsung cuhp
lama, lalu dipulatl kedua lututnya, hingga jatuh tersunghr.

salah seorang dari mereka lalu menemui Nabi shaleh ser$ya
berlrata, 'Aht menemukan unta telah terbunuh'! Beliau pun menemui
merelra, dan mereka keluar menemui beliau, lalu mengemukakan
alasan kepadanya, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya yang
membunuh unta betina rtu adalah fulan, maka tidak ada dosa pada
kami'! Beliau lalu berkata, 'Lituttah aparrah kamu berhasil
menemukan anak unta betina itu. Jika kamu berhasil
mendapatlrannya, maka mudah-mudahan Allah menghilangkan
silrsaan dari kamu'!

Mereka pun keluar mencarinya. Ketirra anak unta itu melihat
peristiwa yang menimpa ibunya, ia merasa khmvatir, maka ia pergt
ke gunung, dikatalcan kepadanya, 'Gunung yang kccil'. Lalu ia naih
dan merelra pergi untuk mengambirnya. Attah kcmudian
memerintahkan gunung itu untuk menjulang tinggi ke langit, hWga
burung tidak bisa mendapatkannya.

Nabi shaleh memasuki desa, dan trettka beriau melilut unta
betina itu, beliau menangis hingga bercucuran air mata.Itl Nabi

Itr Kata e, artinya tangisan, diambil darriuirr',pr ui3 yang artinya tangisan yang
sangat kuat. Lihat I l-Lisan (entri: ri.;).
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Shaleh terus-menerus menangis. Beliau lolu berkata lcepada kaumnya,

'Bagi setiap tangisan mempunyai waldu satu hari'-

"&'* 
34 6):' itil'dl iLrt3 A' Di rumahmu setama

tiga hari, itu adalah ianji yang tidak dapat didustalran'. Ingatlah,

tanda silrsaan akan datang pada hari pertama, wajah kamu akan

menjadi kefuning-htningan, hari kedua akan berubah meniadi

lremerah-merahan, sedanglan hari kctiga rneniadi kchitam-hitaman!

Ketilra pagi menjelang, waiah merelra seakan'akan diberi wangi-

wangian dengan jenis parfu*,182 baik kecil maupun besar, laki-laki

maupun perempuan'.

Ketika waWu sore tiba, mereka semua berteriah 'Ingatlah,

telah lewat satu hari dari waldu yang telah ditentukan akan

datangnya siksa'!

Ketika hari lcedua datang, tiba-tiba wajah mereka berubah

menjadi merah kemerah-merahan, seakan'akon diberi pewarna

warna merah darah, maka mereka berteriak, mengaduh, dan

menangi s. Mer e ka menge t ahui tandat 8 3 akan datangnya s ilcs a !

Ketilra sore tiba, mereka semua berteriah 'Ingatlah, telah

lewat dua hari dari waktu yang akan ditimpakan siksaan'!

Ketila hari kctiga, tiba-tiba wajah merelca berubah meniadi

hitam lalrsana arang, maka merelra semua berteriak, 'Ingatlah, telah

datang waWu siksaan untulonu'! Mereka pun memakoi kain kafan

pada tubuh mereka dan mengolesinya dengan pengawet mayat. Kain

"' Fl,lt artinya kehanrman yang terkenal, yang dibuat dari minyak 7a'farun, dan

warnanya merah kuning. LthatAl-Lisan (enti: 6b).

'83 Dalam TtilhAth-Thabari (enti: al).



SwahHrud

lrafan mereka adalah antho'-IEl Mereko lalu melempokan diri mereko
lrc tanoh. Mereka membolak-batik penglihatan merek4 terkadang
melihat lrc langit, dan terkadong melilut ke bumi, karena mereka
tidakmengetahui arah datangnya siksaan in.

Ketika hari lccempat tiba, dotang teriakan dmi pihak rangit,
suora petir yang datang dori langit, dan semua suora yang ado di
permukaan bumi, memotong-motong hati mereka yang bercokot di
dalam dada, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahrqru.',r&s

18353. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada ka-i, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Diceritakan kepadaku
bahwa ketika teriakan dimulai, Allah menghancurkan orang-
oftrng yang berada di antara timur dan barat, kecuali seorang
laki-laki yang diharamkan Allalt l<areDa Allatl
mengharamkannya dari siksa Allah. Dikatakan, ..Siapakah

dia wahai Rasulullah SAW?,'Beliau UersaUaa,

"Abu Riglul."

JE)'I

't ,ilr ,.rlr adalah pohon yang pahir Lh.Al-Lisor(elrtri: rir).
"t Ats* ini diseburlgn oleh Ath-Thabari i]rlten Toil:h (1fi3g-t4l) danAl llakim

dalan Al lvlusta&a* (21566, s76), ia bc*e, ..Hadits ini mencahp keselunrhan
kehancuran kam Tsamud.,,
Syahr bin Husyab sendirian dalam meriwayatkanny4 dan tidal( mempunyai
isnad yang lain, serta tidak c*rry meriwayatkannya. Oia memprryai sairsi

9Tg jalan singka dan ringkas ,le.gan isnad yar.g shahih ymg menunjuktan
kebenaran hadits yang panjang dengan syarat Aari Muslim. . -
Atse ni diriwayatkan dengan ringlias oleh Ibnu Athiyah dalam Al Muhoru Al
Wajiz Qll85).
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Rasulullah SAW bersabda kePada para sahabatnya ketika

datang ke perkampungan Tsamud,

e! u tl.)x rj,t-jt'& LlrlrU )
"Janganlah salah seorong doi kalian memasuH

perkampungon itu dotiansonlal, kaliot mfimnn doi air mereko-"

Beliau lalu memperlihatkan kepada mereka ternpat saf6 naik

(ketile unta itu melarikan diri ke atas Bmmg).

Ibnu Juraij berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku

dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersaffia

ketika berada di daerah kaum Tsarrud,

'&pl u,'€*:- ol if)L tb:$ tt ;t
"Janganlah ksnu memas*i tempat orong-or(mg y@rg disiksa

it[, kcanli katior dalon keadaon menotgis, jika kalian tidak

menangis maka jangonlah kmnu masuk kc tempat-tempat mereka

agar kamu tidak tertimpo qW yong telah menimpa mcreko- "

Ibnu Juraij berkata Jabir binAMullah berkata: Sesungguhnya

ketika Nabi SAW datnng ke daerah Al Hijr, beliau memuji Allah dan

mengagungkan Dzat-Nya, kemudian UersaUda

,;:rrflt €*; ti3 i; .U gf

'u I; U(i,a6r ,4 u3 ,r1t
.. a rt ... l.t r, ..-.t
w)StS ltz *w q-p

ii ,Y:s'

,l4[ttS
A;; t;L Ck
,14)t t.tn ;r *ai
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"Adopun sesudah itu malu jattgantah kamt merunyakan
buHi-buhi kepada rasulm4 dan mereka itu adatah kaun Nabi Shaleh
yang meminta tanda-tando kcpada rasul mereka, lalu Allah mengirim
seekar unta kcpada merek4 yang datang dori lorong ini, dan pergi
dwi lorong ini. [Jnta itu lalu minum air mereka selama satu hari, dan
mereka meminum susurrya selama .satu hari.,,r86

18354. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid,
menceritakan kepada lemi, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, ia berkata: Disebutkan kepada
kami bahwa Nabi sAW ketika melewati lembah rsamud,
saat beliau perg ke Tabuk. Beliau memerintahkan para
sahabatnya unt,k mempercepat langkah perjalanan mereka,
agar mereka tidak bermalam di tempat itu dan tidak
memin,m airnya Beliau me,ngabarkan kepada mereka bahwa
lembah itu lembah terkutuk.

Ia bertata: Diseb,&an kepada kami bahwa orang yang kaya
dai kaum shaleh memberi kepada orang yang dalam kesulitan sampai
mereka meminta-minta dan seseorang di antara me,reka menggali
lubang rmtuk diri dan keluarganya, karena janji Nabi Shaleh bahwa
beliau akan kembali kepada mereka Dan orang yang menyaksikan hal
itu menceritakan bahwa mereka b€rada di rtrmah-nrmah, bangrman,
dan jalan-jalan, dari kalangan pem.da dan orang-omng yang sudah
lanjut usra, mereka diabadikan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran
drn bukti.lr

18355- Isma'il bin At Mutawalkil Al Asyja'i dari penduduk Humus,
ia berkata: Muhammad bin IGtsir menceritakan kepada ka-i,

t: ett.fUUri datam Toith (tn4t).
'r Kamitidakp€rnah a*a-mt.
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ia berkata: Abdullah bin Waqid menceritakan kepada kami

dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, ia berkata: Abu

Ath'Thufail menceritakan kepada karri, ia berkata: Ketika

Rasuluttah SAW pergr ke perang Tabuk dan singgah di

da€rah Hijr, beliau bersaMa,

G,ju ck ii:r,y ,yft,3# t;u v lor qf ,t

;;W { u6 ,:^,1 airit.+ i,' 34 ,:4 i ,r;;tf
t;s e;;', i;i ,iic '*.?tr ,ioatr ru 'u t:i::l

ikr,$ #

,d Jg ,t+tti*; if

* AY ,y u\:'ifr t,ik t ,Y vU i ,ltt, o\:"t:fr

,6'):fr:t'ry:, il * tfi .C, u;'n LF i ,q u;
'-ril. ,.1:ilt hr ,l:tAj

Qrt63 f)\t gtu ,i rs ok; hr iriiti ,e\lk
..irr ..+rii ,, I' i;',;Zt ,!t l?

J\ I 'iti t.i,r J;tt-',Y:S,u;';i tiv
"Walwi matrusia, janganlah komu bertanya tentutg bubi-
bubi kcpada nabimu! Mereka itu kmtm Nabi Sluleh y@rg

meminta kepada nabi mereka ago mengirimlcqt sebuah

tanda dan bubi fupado merekq lalu Allah mengirimkan

seekor unta sebagai bubi kcpada mereka- Unta itu berjalatt

di lorong ini, lalu meminum air merek4 dan satu hoi datong

jatah mereka untuk meminum susu unta itu. Ialu mereka

mengambil perbekalan mereka, kcmudian memerah susunya

samo seperti mereka membekali air sebelum itu menjadi

susu, lremudian unta itu kcluar dari lorong ini. Mereka
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lcemudian membanglung perintah Tuhan mereka dan
merryembelih unta tersebut. Allah pun berjanji kcpada
merelra bahwa akan didatangkan siksa setelah tiga hari, dan
janji Allah tidak dapat didustakan. Attah menghancurkan
orang-orang yang ada di antara Timur dan Barat, kccuali
seorang laki-laki yang telah diluramkan Allah dari siksaan
tersebut, lalu melindungi dirinya dari siksaan itu, larena
Allah telah mengharamkannya dari siksa."

Mereka lalu berkata, "siapakah laki-laki itu wahai
Rasulullatr?" Beliau menjawab,,,Abu Righal.',r88

ooo

@ 6;* i*-, cl#"^ai W <r-5i";3

@ :;i t${1 ff1ri,4r# iysllbt i i
&

"Dan sa/,r suaral<sas yang ,.enggunfur menimpa orctng.
ororJg yong zlwli,rr. itu,lalu nrr,el<a nfiibugelimpangan ili
tefiQat tingal nselca, seolah.olah mo,el<afuh,m penah

beilifrnr ili ternpu iat lngatlal4 semngulmyalcaum
Tsamwd mffighgl@ri Tutwrr nwel<* ln4atw

lcebtna.sanhhbo$ikraffi rTwrwd,.,
(Qs. Huud [lU: 6?.ffi1

'8t rbnu Abi Hatim dalry taftir (612050), Ath-Thabari dalam Tsikh(l/l4l), Ibnu
Athiyah dalan Al Muhwrs Al wajb (3llg6), AI Hakim dalan At uusn&a*
Q/340,341), dan ia berkata, "Hadits ni isnatl-nya shahih namun keduanya (Al
Bukhari dan Muslim) tidak meriwayatkan h"dits ioi.. at ilaitsami daram Mai)a,
Az-Zawa'id (7/38).

,ti

-
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Takrvil fiman Allah: bj,- A't #'^$iW6-ii'{;3
igt:;; 11 W t ;1L 1:,# it -{1 

Wrg. i;r @ 4+* @an
satu suara keras yang mengguntur mcnimpa orang-oratg yang

zhalim ilu, lalu mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal
mereka, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu
Ingatlah, sesungguhnya haum Tsamud menginghari Tuhan

mereka Ingatlah, kebinasaanlah bagi haum Tsamud)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfuman batrwa telatr

menimpa orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak boleh

mereka lakukan, yaitu dari menyembelih unta Allah, dan kekafiran

mereka terhadap-Nya. <4* ej. -'- A \# "Lalu mereko mati

bergelirnpangan di tempat tinggal mereka. " Sr:ngguh, mereka telah

ditemukan mati bergelimpangan, dan membiarkan mereka mati

dengan kehancuran yang menimpa mereka.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

18356. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allut, O\4
Ai-_'-"Lalu mereka mati bergelimpangan di tempat

tinggal mereka." Ia berkata" 'Menjadikan mereka hancur

binasa."lt9

WrlX- d &"Srolah-olah mereka belum pernah berdiam di
tempat itu." la berkata, "Seakan-akan mereka belum pernatr hidup di
tempat itu dan belum pernatr memakmurkan tempat tersebut."

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612052) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(3/22s').
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18357. Al Mutsaona menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepadaku, dari Ari, dari Ibnu
Abbas tentang firman Allah: W.W d ,k ,,Seolah_olah

mereka belum pernah berdiam di tempat irz", sekan-al@n
mereka belum pernah hidup di tempat itu.tm ,

18358. Bisyr menceritakan kepa.da kami, ia berkata: ya'.d,
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa,id menceritakan
kepada kami dari eatadab, riwayat yang sama.rel

Kami telah menjeraskan hal tersebut pada pembahasan yang
telah lalrr beserta dalil-dalilnya maka tidak ada gunanr
mengulasnya kembali. te2 

.

ooo

6 E6'fY" JEIItr"S 6 *r;Ib ei.Lfui a:si Jdj

@++ b",'&nD,,r*s,,gglmyautu,wr.rtfitsanl<@rri(natatc*

maloil<nt) tclah ilaang kepado lbrahirn itengmr nenbaua
lqfur gen$ira, nsela nutgumpltarr,selmnr,.,. Ibralum

nclniawab,' Selunaf,ah,, ntalta fidnk lfrmo l<cmdiat
Ibralrir;mnrzryryutl<m da4ln7 mak sa1i yang ilitrrrtgrrlrg.,

(Qs. Huud [1U:69)

'' Ibnu Abi Hatin dalam taftir (62osz) dan Al Mawardi daliu. A*Nukd wa Al

"' ooolffY,"Hdahm t^frtu engT)dao Ar Manrrardi dar,r A*Nutca wa Ar uyun(z48D.t' Lihat t"r.ir surah Al A,raaf ayat 92.
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Takwit firman Allah: "6a|tJ6 -:s;$,'pjt$-i3 3'E 31j

@ +t ++,:V 6 46'{Y" JE @o" seiunsguhnva utusan-

utusan Kami [malaihat-malaikatJ telah datang kepada lbrahim
dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan,

"Selomal' Ibrahim mcnjawab, "Selamatlahr" maka tidah lama

kemudian lbrahim menyuguhkan daging anak sapi yang

dipanggang)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menyampaikan informasi tersebut: 'fti ,r:V IiS "Don

sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malailat) telah

datang," yaitu Jibril dan dua malaikat yang lain. Dikatakan bahwa

kedua malaikat yang lain adalatr Mikail dan Israfil.

i*.t,"Kepada lbrahim," kekasih Allah :;t$$,"Dengan
membawa kabar gembira, " yakni pembawa kabar gembira.

Mereka berselisih pendapat mengenai kabar gembird yang

mereka datangkan kepada Ibratrim. Sebagian berpendapat batrwa

kabar gembira itu adalah kabar kelatriran Ishaq. Sebagian lagi

berpendapat bahwa kabar gembira itu adalah kebinasaan kaum Luth.

"({. lrti "Mereka mengucapkan, 'selamat'." Ia berkata,

"Mereka memberi salam kepadanya dan menjadikan nashab pada

lafafu'(-t7 'selamat' yang memfirngsikan lafa^ !rt6 '*rrrko
mengucapkan' padanya. Seakan-akan dikatakan,'Mereka mengatakan

perkataan dan mengucapkan salam penghormatan'."

'g;:st ".
,& 'Ibrahim menjawab, 'Selamatlah'." la berkat4

" Ibralrim berkata kepada merek4' Selamat' . " Di-r afa' -kan lafazh'rl7t?
"selamatlah", sebagaimana mereka mengatakan ?lfi if rly-i,P.

'i-:- tl
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At Farra mexryebutkan bahura sebagian bangsa Arab
menggmakan lafazt t€rsebut dalam syairnya,

'd,rt)ti,3' g)"rktG ...1.:Li * *teuis;;
"Ketika knni berjata koni mengucopkmt salam kcpadanya, lalu ia

memberikot penghormaton, s ebagaimano aw an menj adi terong
dengot bilot."t93

Itdakna pX- adalah pe,rdamaian. Diriwayatkan iSSt 6t
"sebagaimana ia bersinar.,,

Sebagian mengira bahwa marmanya seperti itu apabila dibaca'€ '* i,i, *Kami 
meNrgucapkan selamat kepadamu,,, dari kata

perdamaian' yang menjadi antonim dari kata p€rtempran- Ini adalah
menpakan bacaan maloritas [:ufah" sedangton mayorihs Hijaz dan
Bashrah membacanya'f{6 JE:W. n mer e ka me nguc qkaa,S e I onat,.
Ibrahim ne4iawab, 'set@Mlah'. - Memjadi jaurab dari perkataan

te Bait ini di@bil dri_bait yug pmjag dm penyaimya artnhh Dzr Ar-Rimah,
delnn piyqasy, -Lfun Al MababahElefuoniyah Al Mqima, Ats-TsqS, Ab,
tubi.
Bait ini disehd(a iloitarrn AI Ltuh,ttu Al yqiiz (hal. 3/lEA, dm maknanya
)oiu be*ilal diambil dai akr ke x-symg maksudnya p*d-rirq b€ntuk
mtonim dai hpertryrrm-
Disebrdm dalam AI Bab At lttuhith (6fi7g) fu Ar-Lisotdaram riwayat ymg
ry deng*n yang ada di dalam )t u"t*r* a^ )l a4rr, setiranya iaberk&

d,1ir, d:rlt O, u JiG ,- ','v i {. u fi V7*Ketika kanti daotg koni nagiqko, sara n kcpadary, raru ia memberiko,
penglwmaa!rya, sebqaimou awotmeniidt t*ory aengot kilat.-

Maknmya bersinar. Iuarma dr' r 3r-l$ jir yaitu bersinar. r ni,at+ir* 1*r*
JtO.

-
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Ibrahim kepada merek4 sarna seperti mereka mengucapkan selamat

kepadamu.lq

Abu Ja'far berkata: Menurutkq pendapat yang benar adalah,

kedna bacaan (salaon dan salaamun) memiliki makna yang

berdekatarU karena lafazh f- terkadang bermakna gl..sesuai dengan

yang telah aku jelaskan. Terkadanglatazh pX- bermaha CJ-, karena

memberi hanya tercipta di tengah-tengah masyarakat

yang damai, bukan di tengah-tengatr masyarakat yang sedang

Apabila satu kaum memberi penghormatan kepada kaum

yang lain, niscaya kaum yang lain itu membalas penghormatan

mereka tlal tersebut menunjukkan perdamaian yang tercipta di antara

mereka

Jadi, bacaan mana saja yang dibaca oleh pembaca hal itu
dianggap benar.

Firman-Nya: # #2,:{. 6 q (3 -Moko uot toru
kemudim lbrahim menyuguhkan dagrng anak sqpi Wry
dipurgotg" Akar kafa kalimat tersebut adalah 5ifi1*ilipqaggrnf'
yang dirubah dari benfi* naful menladifa'il.

Para ahli bahasa Arab berbeda pend4at mengenai

Sebagian ahli bahasa Bashratr mengatakan bahwa makna ip:ir
adalah "Dibakar", Dikatakan: ,gl'-:lg 'Aku telah memanggang

kudakq" maksudnya adalah aku membiarkannya di tempat pmas dan

t* Ibnu Katsir, Naf, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Ashim me,rnbaca ,pfilWgA
Ilmzah dan Al Kisa'i memb ac,a: p ,Jr'6 t ti $,6- tfra. ,atTaisb fi Al eba'd As-
Sab'(hal. 102) &n Al lt{ahuru Al Wajiz karya Ibnu Athifh (3ltS7).
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membuatnya berkeringat. Ia menjeraskan perkataannya tentang hal itu
dengan bait syair:les

tr;u ol g# ,t Vts
"Dan kcduanya tahtt dari semberihan, agar kcduanya dapat

berlari lcencang. "te6

Sebagian lain mengatakan batrwa arti kalimat e-;'b adalatr
menyembunyikannya.

Mereka berkata, fi; 
"i:";;-'clb 

y angartinya menyembelihnya.

sebagian penduduk Kufah berkat4 ,'Bila dibuatkan lubang
pada tanatr maka apa saja dapat dipanaskan di atas pennukaan bumi,
lalu dikuburkannya dan dipanaskannya Itulah yang disebut at hanidz
danal mahnudz."

Ia berkata, ..Seekor kuda yang dipanggang apabila
dilemparkan oleh yang berkuasa kepada yang lain rmttrk disembelih.,'

Ia berkat4 'Apabila diberi minum laru dibakar, yakni minum
arak yang banyak campurannya. Maksudnya adalah sedikit air dan
banyak anggurnya."

il mrfr#ilr- diworryadari bait syair yang panjang. Disebdrm pada bait
p€rtama:

,"+tl,p-tff .pf ,t: GSiti*l:rlr;f iriu
"Tidailah kcsedihon don kesusahan akan bangkit dan berkobs, padahar

kesedihan tiada hentinya menyakiti, seperti kaiu dipanaskor-inik neniadi

Dalam bait ini dijeraskan tentang ,iflf?J"a^i.Karimat r-,d bermatcn a t:i{.
membakarnya di bawatr sengatan terik matahari atau dibakar. Lihat Ad-Diwon
(hd. 291) den Al-Lisan (entri: r*). Ibnu As-sukait menyebutkannya daram
Ishthilah Al Mantiq (hal. 129).
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Ahli tafsir mengatakan bahwa makna kalimat tersebut sesuai

dengan yang telatr aku sebutkan. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18359. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullalt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, # $-',"Anak sapi yang

dipanggang, " ia berkata,'Matang. " 
le7

18360. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifirh menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, *.-.L ,$-r,"Anak sapi yang

dipanggang" yakni yang dipanggang lagi matan*.,Ie8

18361. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, :t$l,i*l,W: 311 "Dan sesunggahnya utusan-

utusan Kani (malaikat-malaikat) telah datang kcpada

Ibrahim dengan membm,a kabm gembira," hingg4 ,$.',
# *Anak sapi yang dipanggang" ia berkata, "Matang

dan panas. Dimatangkan dengan batu."le

18362. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, tf.6 4A

t' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6D053), Al Mawardi dalan An-Nukat wo Al IJyun

Q1483), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41128).
ret fbnu Jauzi dalam Zad At Masir (4/l2S).
te lbid

J
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# b, "Maka tidak lama kemudian lbrahim
menyuguhkan daging anak sapi yang ,, bahwa al
hanidz artinya matang atau masak.2m

18363. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karrri, ia
berkata: Muhammad bin Tsa,r menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari eatadatr, tentang firman Allah, *.L6r,
"Anak sapi yang dipanggang,,, ia berkata, ,'Matang.,,2ol

Ia berkata: Al Kalabi berkat4 "Ar hanidz artinya yang
dibakar di dalam tanah.,2o2

18364. Ibnu Humaid menceritakan kepada karli, ia berkata: ya,qub
Al Qummi menceritakan kepada kami dari Hafsh bin
Humaid, dari Syimr, tentang firman Allah, # #,",r8
"Menltuguhlan daging anak sapi yang dipanggang,,, ia
berkata, "Al hanidz seperti perasan 

"rr1u.rr203
18365. Musa bin Harun menceritakan kepadakra ia berkata: Amr bin

Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-suddi, ia berkata
"Menyembelihnya, laru dibakar dalam batu yang telah
dipanaskan. Disebut al hanidz ketika telah terjadi
pembakaran

18366. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu yazid
menceritakan kepada kami dari ya'qub, dari Hafsh bin

2@ Ibid
2ot lbid"

'@ Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4/128) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At_
Taruil BD25\.

1li rm. Ibnu auisatim dalam tafsir (6t2os3).2s Ibnu Jauzi dalam Zad At u^t '<q/iPi; 
Ibnu Athiyatr dala,,t At Muharrar Al

Wajiz (3/188), dan Ibnu Abi Hatim dalaur tafsir 6nfiX1.
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Humai{ dari Syimr bin AthiyalU tentang firman Allab, 'f,
# ,b, "Menyugul*,on dagrng mok sapi yang

dipotgotg" ia berkata, "Daging yang dipmggang, yang

diberi tetesan 
"ir.rio5

18367. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berk*a: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia bertata: Hisyam menceritakan

kepada kami, ia berlrafia: Ya'qub menceritakm kepada kemi

dari Hafsh bin Humai4 dari Syimr bin Athiyah, ia berkara"
*Al lunidz artinya airnya ditete.skan, padahal telah

dipanggang.'ff

18368, Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, mengenai ayat );; ++, "Anak sapi yang

diponggmg" iaberkata, "Anak sapi yang dimasak-ff

18369. Dicaitakan kepadaku dari Al Husain bin Al Fuj, ia"trerkata:

Aku mende,ngar Abu Mu'adz bertata: IJbaid 6i1 gulaiman

menceritakan kepada lomi, ia bertata Aku mendengr Adh-
Dhahhak b€*ata, mengenai aya(- #)ig,Un* sqi yorg
dipotgorg" maksudnya yang dipanaskm dengm bduzlt

18370. Al Harits me,ncedtakm kepadaku, ia bertda: Abdul Aziz
menceritakan keda kami, ia bertaa: Suqrm ne,nceritakan

ke@a kami tentang firman Atlah, # #",f* 6 46
"Maka tidak lona kurudior lbrahim nunyuguhlcm dagrng

mok sqi yotg dipotgong" ia berkat4 nDipmggang.#

*t lbidN lbid
- Ibnu Abi llarim dalam taGir gfz}S3).
M lbid.D Lfrat Ibnu Janzi daten zadAl Masb (4lt2s) dari Abi Lrbaidah.

_s
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18371. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin AMul
Karim menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdushsharnad
menceritakan kepadaku, batrwa ia mendengar Wahab bin
Munabbih berkata, # ,,dipanggang!,

dipanggang.2lo

18372. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia hjrkatL ,,Al

hanodz adalah paoggungun.,2 t t

Abu Ja'far berkata: pendapat-pendapat yang tetah kami
sebutkan dari ahli bahasa dan ahli tafsir memiliki makna yang saling
berdekatan. Kedudukan huruf an berkedudukan menjadi nashab
dengan ayat 4(1 "Moka tidak rama rremudian" karena redaksinya
menjadi, "ldaka tidak lama kemudian beliau menghidangkan
hidarg?D.,'

artinya

ooo

f !,6'^1+ e C* &g, Ayl*i{ frir:,ff
@+j;6;wj$ya

"Mal<a tatlcalo ilililwrryatmtgon mrziel<a ddak
nmj anahny a, Ib ahim nenwdsrry aneh perfufrfr n

nwelca, ilan nqasa talcutkepado ntsel<a- Malail<at itu
bedrata, 'Jangor,tl<arw takutr sesnnguhnya t<afiJi ailatoh

(malf,il<at malrdll<ot) yarrg itiutns l<epado l<swnr Luth.,,

2to lbid
2t' Lihat Ibnu Abi Hatim dalam taftir (612053), dari Ibnu Abbas, serta Ibnu Jauzi

dalam Zad Al Masb (4ll2E),dari lb,nu Abbas, Mujatrid, dan eaiadah.
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(Qs. Huud [1U: 70)

rarrwil firman Arah: 
":4fi {9, Atiy,l tr;J-66

@ +J ;;, 6L1tj.--j EjGJ UE ''4 n-r.ttrr*" totkata ditihonrya

tangan mereha tidah menjaruhnya, Ibrahim menandong aneh

perbuatan mereho, dan mcrasa tahut kepada tmercha Mabikal itu
berkata, '?Jangan kamu takat, sesunggrrtnya kon i adolol

[malaikat-malaikatJ yang diutns kepada haum Lutll")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menyarnpaikan informasi tersebut, "Ketika Ibrahim melihat tangan-

tangan mereka tidak menyentuh daging anak sapi yang dihidangkan

untuk mereka, saat beliau SAW menyajikan fiidangann]a kepada

mereka 
-seperti 

yang telatr disebutkan-. Mereka menghindari

makanan tersebut karena mereka tidak tergolong orang-orang yang

dapat memakan makanan. Serta penghindaran mereka t€rhadry

makanan saat berada di sisi Ibrahim, padahal mereka adalah tamrmya

yang asing, tidak ada satu prm yang dikenal di antara mereka Beliau

heran terhadap perkara merek4 lalu perasaan takut terhadap mereka

merasuki jiwanya"

Qatadah mengatakan bahwa pengingkaran yang dilakukan

Ibrahim ifir meqge,nai p€*ara mereka S€Perti disebutkan dalm
riwayat-riwayat berikut ini:

18373. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman AllalL ff{afiT';6
11,.+ i4, "iL.* {*l At,!#{ *Maka tatkata ditihdn,a
tangan mereka tidak menjamahrya, Ibrahim menandotg

aneh perbtntan mereko, dan merasa tofut kcpada mereka-"
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Bangsa Arab apabila disinggatri seorang tamu, dan tamu itu
tidak berselera untuk memakan makanan yang disuguhkan,

maka mereka mengira itu pertanda tidak baik, padatral

sebenarnya tamunya ifu akan menceritakan kabar gembira

kepada dirinya.2l2

18374. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, iH) AyiyiS iiAfL"Matra tattata ditihatrrya

tangan mereka tidak menjarnahnya, Ibrahim memandang

aneh perbuatan mereka," ia berkata, "Apabila kedatangan

tamu, kemudian tamrurya itu tidak tertarik memakan

makanan yang disajikan, maka mereka akan mengira itu akan

mendatangkan kejatratan, dan menganggap dirinya yang akan

terkena kejatratan tersebut. Kemudian mereka menceritakan

sebab kedatangan mereka."2 13

Ada yang mengatakan tentang hal tersebut pada riwayat

berikut ini:

18375. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Al Aswad bin Qais, dari Jundub bin

Suffan, ia berkat4 "Pada saat Ibrahim SAW masuk menemui

tamunya, ia mendekatkan hidangan daging anak sapi kepada

mereka, namun mereka justnr berbicara dengan penuh

kelembutan sambil memegang gelas yang ada di tangan

ztz Abdtnazzaq dalam tafsir QllSg), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2054), Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D25), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Utryn(21483).

2t3 lbid
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merekq tanpa menjarnah hidangan tersebut. Ibrahim

memandang aneh perbuatan tersebut."2 
la

Dikatakan: 6:;i ,d, irfj "Aku mengingkari sesuatu, aku

mengingkari nya. Lafazh: i$''l dan:i:$il merupakan satu makn4 yang

diambil dari akar kata oiis ant>$.ldari perkataan Al A'sya berikut

ini:

t tz.,c"r

zta

2r5

r;lLstr'*st"'lt rpr::Ft J, ...'s:fJ ,S$ og 5: eF?:
'Dan aht *rngrngkori peristiwa dan keiadianyang teriadi

kccuali masa muda dan bencano32t5

Lalu digabungkan dua batrasa sekaligus dalam satu bait.

Abu Daraib berkata:

2r; r'-;-2t, i6p . . .y'*r?t s,;t:-i,'^fii
uKami tidak mengenalnya, lalu kami meninggalkannya,

dan ia pun membenamkan dirinya kc dalam ombak yang tenang,

padahat kctenangan itu mengluyutkan. "216

Ibnu Abi Hatim dalam ta8ir (6D045).
Bait ini disebutkan dalm Diwan Al A'sya 

-Ath-Thufail 
Al Ghanawi- (hal.

105), dan syair itu diambil dari syair panjang yang menyatakan kebanggaan,

dikatakan saat bani Ghina cemburu terhadap bani Thai, sesudah terjadi karantina
dan serangan ---Satma d- ajue yang merupakan bagtan gunung daerah Thai-.
Mereka manawan harta rampasan yang sangat banyak.
Disebutkan pada bait pertamanya:

rrraria*i6r.lt'c,ttt3 C.3t,it ;\ t6 etri

"Dan jadilah ouk perenpuan bani Su'ad memutuskan tali p*saudoautnya,
dot kcdengHot datang menghinggapturya" naka bagi seorang kakch hendaHah

mendomikan keduanya".

Disobutkan &lam Maj o Al Qur' an karya Abi Llbaidalt (l D93).

j
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Firman-Nya: '^l+ A ,iL.;V uDan merasa takut kcpada
mereka." Ia berkata, "Dirirurya merasa takut terhadap mereka, dan
menyembunyikan ketakutannya di dalam hati."

6n { $6 *Uataikat itu berkata, 'Jangan kamu tahtt,.,, la
berkata, "Ketika malaikat melihat tanda ketakutan Ibratrim terhadap
mereka, mereka pun berkata, 'Janganlah kamu takut terhadap kami,
dan tenanglah, karena kami adalah malaikat Tuhanmu. Kami diutus
kepada kaum Luth."

ooo

"'Dan istrinyabqiliri (ili sarnpingnya) lalu ilia tersenyrm,
mal<a Karni s amp ail,,mt l<ep adarry a lr,ab m genrbir a tatang
(l<elahiron) k wq ilan sesudah Ish,aq (lahir pula) ya,Erb."

(Qs. Huud [11]: 71)

.t 2oz z-rz .r?;P2c.P,

Talrwil firman Allah: ;{#'qt
berdiri [di sampingnyoJ lalu dia tersenyum)

;5;, $;yft';4;K44'ifi

'ii';$ @an istrkya

2rt Bait Abu Dz,aib Al Hadzali yang disebutkan dari syair yang sempurnq yang
diambil dari syair pertamany4

Li,4 n *.a ;t'i t:fi W: oPt oql
"Dari kcmatian atau kcsusahan hidup kn meraso tersafiti, dan sotg waku

tidak pernah menyalahkan orang yang bersedih dot puttu huapot. "
Disebutkan dalam Al Bahr Al Muhirt (6/180), At Muhsro .el wiia (3/188),
serla Al'Lisan Malma k'att nakirathn adalah pembunr, melatih teieaai Uetini
dengan hewan jantan. Hadiah adalah yang todahulu. Al jtsya' adalatr dada
yang besar 

-juga dikatalon paqian& atau kedua sisinya henuengtot<-. zt-
trsan (cntri: glt).
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan ayat tersebut, 'iitafi3 "Dan istrinya,- Saratr binti

Haran bin Natrur bin Saruj bin Ra'u bin Faligh. Dia adalah anak

paman Ibratrim,

2e7$ *Berdtri (di sampingnya)," maksudnya berdiri dibalik

tirai, mendengar percakapan antara para utusan (malaikat) dengan

Ibratrim AS. Dikatakan, "Dia berdiri melayani para utusan, sedangkan

Ibrahim AS duduk bersama para malaikat."

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

ayat, J$li "Lalu dia tersenyun. " Faktor apa yang membuatnya

tersenyum?

Sebagian berpendapat batrwa dia tersenyum karena takjub,

sebab ia merupakan istri Ibrahim AS, yang membantu melayani kedua

tamunya, dan keduanya telah memuliakan mereka, namun mereka

(para malaikat) tidak menyentuh makanan tersebut' Mereka yarLg

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18376. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkat4 "Allatl

mengutus para malaikat untuk menghancurkan kaum Luth,

mereka berjalan dalam bentuk dan rupa seorang pemuda,

hingga mereka singgatr dan bertamu di rumah Ibarahim.

Ketika Ibratrim melihat mereka tidak mempunyai sanak

kerabat, beliau datang dengan membawa anak sapi yang

gemuk, lalu menyernbelihnya dan memanggangnya di atas

batu yang telah dipanaskan. Beliau lalu memanaskan daging

anak sapi pada saat sedang memangggangtyq lalu datang

menyuguhkan hidangan kepada mereka dan duduk bersama-
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s:rma dengan mereka, sedangkan Saratr berdiri melayani
mereka. Itulah ketika Allah berfirman, ,Lq -Fr'A.,6 

^fi;t,*Istrinya berdiri sedangkan ia duduk- Ini adalah sesuai
qira'at Ibnu Mas'ud. Ketika beliau mendekatkan makanan ke
arah mereka, ia berkata, "Apakarr karian tidak makan?,,
Mereka berkata, "wahai Ibrahim, karni tidak makan
makanan kecuali dengan membayar harganya.,, Beliau
berkata, "Memang ada harganya.', Mereka berkata, ,,Apa

harganya?" Beliau menjawab, "Kalian menyebut nama A[ah
pada awal makannya dan memuji-Nya pada akhirnya.,' Jibril
lalu memandang ke arah Mikail seraya berkata, ,,Benar,

karena inilah ia pantas dijadikan sebagai kekasih oreh
Tuhannya.,, AL|;{ frif;6 ,,Maka tatkala dilihatnya
tangan mereka tidok menjamahnya,,, Ibrahim mer:rs:l
khawatir dan takut kepada mereka. pada saat sarah melihat
Ibrahim telarr memuliakan mereka dan ia pun berdiri untuk
membantu melayani mereka, ia pun tersenyum seraya
berkata '.Sungguh mengherankan mereka yang menjadi
tamu-tamu kami. Kami telah melayani dan memuliakan
mereka, namun mereka tidak memakan makanan kamir,2rz

Pendapat lain mengatakan bahwa ia tersenyum dikarenakan
ka,m Luth yang lalai, dan telah datang utusan-utusan Allah unt,k
membinasakan mereka. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18377. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,,d
me'nceritakan kepada karni, ia berkata: sa'id menceritakan

2r7 lbnu:{thiy"h secara ringkas Ar Muhoro Ar vqiiz(3/rt9), Ar Baghawi daramMa'alim At-Taruir (3D2s,226), dn Al Marmrdi dir /;i;k^ wa At uytn
Qt4ts).

-,
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kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "Ketika Ibrahim

menyembunyikan ketakutan dalam dirinya, mereka

menceritakan sebab kedatangan mereka pada saat itu, ldu

istrinya tersenyum dan merasa aneh terhadap kaum yang

diberikan siksa karena kelalaian, lalu ia tersenyum dan

merasa heran dengan sebab tersebut' -55 ;t:fry,(6;4
Cfr11;yMala Kami sampaipan pcpadanya knbar gembira

tentang (kclahiran) Ishaq dan sesudnh Islnq (ahir pula)

Ya'qub'.'218

18378. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsau menceritakan kepada kami

dari Ma,mar, dari Qatadatr, ia berkata, ''Ia tersenyum karena

heran dengan kejadian yang menimpa kaum Luth yang

disebabkan kelalaian, dan merasa heran dengan siksa yang

akan didatangkan kepada mereka."2l9

Pendapat lain mengatakan bahwa ia mengira mereka ingin

mencari pekerjaan kepada kaum Luth. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18379. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Qais, tentang

firman Allah. {{#'t {, 'fW "Dan ispinya berdiri (di

sampingnya) lalu dia terserqrum," ia berkatq "Tatkala

malaikat datang, ia mengira mereka ingin bekerja seperti

pekerj aan kaum Luth."2zo

,tt Abdunazzaq dalam tafsir Qll$g),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612054), dan Al
Mawardi dalm A*Nukat wa Al lJyttn (2l4ti).

zte lbid
20 Al Mawandi dalarm A*Mita wa Al lJltut Q1485).

'&'.hs:-. -.
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Pendapat lain mengatakan batrwa ia tertawa ketika melihat
surminya Ibratrim ketakutan. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat berikut ini:

18380. Mtrhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Al Kalabi, tentang firman Allah, ;K#
"Lalu dia tersenyum," ia berkata, "Ia tertawa ketika mereka
takut terhadap Ibratrim yang terlihat ketakutan.,,22l

Pendapat lain mengatakan batrwa ia tersenyum pada saat ia
menerima kabar gembira tentang Ishaq, karena merasa heran akan
mempunyai seorang ffi*, padatral usianya dan usia suaminya telah
lanjut. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

18381. Al Mutsanna rirenceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdul. Karim menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdushshamad
menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar watrab bin
Munabbih berkat4 *Ketika malaikat datang menemui
Ibrahim, mereka melihat Ibrahim ketakutan karena bentuk
dan ketampanan mereka. Mereka memberi salam kepadaoya
dan dud,k bersarnany4 lalu beliau berdiri unhrk
mendatangkan anak sapi yang gemtrk, lalu memanggangny4
kemudian mendekatkan hidangan itu ke arah mereka. Ketika
Ibrahim melihat tangao-tangan mereka tidak menjamah
hidangannyq ia memandang aneh perb,atan mereka dan
menyembunyikan ketakutannya terhadap mereka. sementara

2' AMunazzaq dalam taftir (zlsg), AI Mawardi dalam A*Naka wa Al tlyun
Ql4tS), dm Al Baghawi dalu Ma,alim At-Tozil (3D26).
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itu, Sarah berada di belakang rumah, ia mendengar mereka

berkata, 'Janganlatr kamu takut kepada kami, karena kami

akan menyampaikan berita gembira dengan kedatangan

seorang anak yang santun dan diberkatri'.

Beliau lalu menyampaikan kabar gembira itu kepada Sarah,

dan ia pun tersenyum meftNa aneh dengan kabar gembira tersebut,

karena bagaimana mungkin ia mendapatkan seorang il*, padahal dia

seorang perempuan yang sudah tua dan suaminya pun demikian!

Mereka berkata, 'Apakatr kamu meftNa heran dengan urusan

Allah? Dia Matra Kuasa atas apa

memberikannya kepadarnu'. Mereka

gembira terqebut'."2

Sebagian orang yang menalorilkan pendapat ini mengatakan

batrwa sesungguhnya ini merupakan pendatruluan yang bermakna

pengakhiran, seakan-akan redaksinya adalah, "Istrinya berdiri, lalu
kami sampaikan berita gembira kepada istrinya dengan kedatangan

Ishaq, dan sesudatr Ishaq adalatr Ya'qub. Ia pun tersenyum dan

berkata, 'Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan

seorang ffi*, padatral aku seorang perempuan yang sudatr ttta'?"

Pendapat lain mengatakan bahwa makna ayat,

JK# "Lalu dia tersenlrum," pada pembatrasan ini adalah ia
mengalami haid. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

18382. Sa'id bin Amr As-sakwani menceritakan kepadaku, ia
berkata: Buqiyyah bin Al Walid menceritakan kepada kami

2 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Qt485), AI Baghawi dalam Ma,alim
At-Taruil QD26), dan Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (41130).

pun.

lalu

Sungguh, Allah akan

menyampaikan kabar
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dari Ali bin Harun, dari Amr bin Al Azhar, dari Laits, dari

Mujatrid, tentang firman y'jilah,:Kz,5t "Lalu dia tersenyum,"

ia berkat4 "Lalu ia mengalami haid, padahal waktu itu ia
berusia 95 tatrun. Sedangkan Ibrahim AS berusia 100

tatrun."%

Pendapat lain mengatakan batrwa ia tersenyum karena gembira

dengan [s36anan yang didatangkan mereka pada saat mereka berkata

kepada Ibratrim, "Janganlah kamu takut." Padatral sebelumnya mereka

membuat takut Ibrahim dan Sarah. Ketika keadaan telah tenang, Sarah

tersenyun, lalu kegembiraan berlanjut dengan kelatriran Ishaq.

Sebagian penduduk Arab Kufah mengira ia belum pematt

mendengar kata

l>3i*: mengalami haid. Disebutkan oleh sebagidn qurTa

Bashratr, bahwa qurra' Hijaz menginformasikan kepadanya bahwa

apabila bangsa Arab mengatak* i'fiir Sqb maka maknanya adalatr

'*1, yalcni mengalami haid. cti jdr adh-dhihik artinya mengalami

haid.

Sebagian mereka berkata: ctij.alr artinya gigi. Disebutkan

dalan bait Abu Dzu'aib:

StSri;.'fiif is.111 )L . {4ir$r; I g*ie;
"Maka ia datang dengan membawa maduyang belum pernah dilihat

manusia adayang serupa dengan madu itu

kmena hanyq lebahyang dapat memproduksi madu '*.t224

u Al Mawardi drdran An-Nukat wa Al Uyun Qt4Sa), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41130), dan Ibnu Athiyah dalamAl Mahoro Al Wajb Qll79).u Bait ini dinukil dari syair yang panjen& yang bait pertamanya sebagai berikut:

-

r---F
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Sebagian sahabatnya menyebutkan kata adh-dhihik bermakna

haid dalam syaimya berikut ini:

:r]r!t !)L+')6,i';- r''.nJt i'B ...t;2t

"Dan darah haidnya kelinci yang terdapat di atas sofa

seperti darah kcring saat teriadi pertempuran "22s

Ia mengatakan batrwa sebagian satrabatnya menyebutkan

kepadanya batrwa ia mendengar Al Ktrmmiyat bersyair:

6::: 't:'A! 6 J* . .*-..'

"seekor beruangyang mengeluarkan darah karena telah dibunuh

Sa'd dengan pedangrrya, nomun tidak dilatburkan dan tidak

dipendam."226

Ia berkata, "Maksudnya adalatr haid."

# ,t:uit:l e'Afr r&,fi'ti ,,rz'r e*'3tt
"Sekborya kzsibukanka tidak menyita wabuku, tentulah Asma tidak akon

pernah mengira bahwa aht tidak mencinta@a, lalu aht bukataya."

Dalarr Tdsi, Al Qurt rubi (5/67) makna lczta adh-dhafti adalah madu.

Disebutkan dpilam Al-Lis on Ot"g. Lihat Al Mab ab ah El ehr oni ah Al Maj ma'

Ats-Tsaqafi, AbuZtabi.
Disebutkan dalamAl Muharru Al Wqiz, Tafsir Al Qurthubi (5169), Al Bafu Al
Muhith (61 173), dan Al-Lis an (entri: c't^e).

% Bait ini disebutkan dalam Diwan Al Kummiat bin Zaid Al Asadi. Bait dalam

diwanffida dengan Yasir, dengan redaksi sebagai berikut:

a$$ g.i r, fi 6 J# L€dt,i*;a?5
*Seekor beruangyang mengeluokanr dwah knena telah dibunuh Sa'd dengan

pedangrqta, namm tidak difubukm dan tidak dipotdan. "
Diambil dari tulisan yang panjang. Lihat Ad-Diwan Oal. 459) dan Al-Lisan
(entri: c.t-r).

t -o ',o!

t.ttt-.9,.o)? Lt+At u
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Ia berkata" "Tentang Al Harits bin Ka'b, mereka berkata cl,
il*Jt "ap.!ila telatr keluar pucuknya atau kurma muda,,. Mereka

berkata batrwa c.l*ajr artinya printis.,,

Ia berkata, "Kami mendengar seseorang bercerita dan
mengatakan, tb? 'c-33,b1, yakni memenuhi hingga melimpah.
Seakan-akan semua maknanya saling berdekatan, karena sepertinya
itu merupakan sesuatu yang penuh, lalu tumpatr-ruah.',

Abu Ja'far berkata: pendapat yang paling tepat dari beberapa
pendapat tersebut adalah yang mengatakan bahwa makna uyut ,$,Si
"Lalu dia tersenyum," yaitu, ia terheran-heran dengan kelaiaian kaum
Luth tentang siksaan Allah yang datang mengelilingi mereka.

Kami katakan barrwa pendapat tersebut merupakan pendapat
yang tepat, karena menyebutkan kela4iutan perkataan mereka kepada
Ibrahim, "Janganlah kamu takut, karena ses,ngguhnya kami diutus
kepada kaum Luth." Jika demikian kondisinya, maka maksud kalimat
tersebut adalah tersenyum dan merasa heran atas perkataan mereka
yang ditujukan kepada Ibrahim, "Janganlatr kamu takut.,, padatral
tersenyum dan merasa heran itu maksudnya terhadap perkara kaum
Luth.

Tatrwil lirman Allahr 6fr-,i*rL -;:j u; i*;bfujt,,, Maka
Kami sampailan kcpadonya kabar gembira tentang (kc:lahiran) Ishaq
dan sesudah Ishoq (ahir pula) ya,qub."

Abu Ja'far berkata: Allah swr berfirman untuk
menyampaikan informasi ayat tersebut, ,'Kami sampaikan berita
gembira kepada Saratr 

-istri Ibrahim- sebagai ganjaran dari Kami
untuknya atas keheranannya terhadap kaum Luth dan kedatangan
Ishaq yang akan menjadi anaknya.,,
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6;7;;- i#\ -S;; 
6i2"Dan sesudah Ishaq (ahir puta) Ya'qub."

Ia berkata, "Di belakang Ishaq datang Ya'qub, yang lahir dari anaknya

yang bernama Ishaq." Kata al waraa'dalam perkataan bangsa Arab,

bermakna kelatriran anak. Begitu juga dengan yang ditakwilkan oleh

ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18383. Humaid bin Mus'idatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, ia

berkata, tentang ayat, 1ii\:*r|;Vtu; "Dan sesudah Ishaq
(ahir pula) Ya'qub," ia berkat4 "Al waraa' adalah anak

yang dilatrirkarr."D1

18384. Amr bin Ali dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Abu Ilyasa' Isma'il bin
Hammad bin Abi Al Mughiratr 

-maula Al Asy'ari-
menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku berada di samping

kakekku -Abi Al Mughiratr bin Mihran- di dalam masjid

Ali bin Zatd. N Hasan bin Abi Al Hasan berjalan melewati

kami, lalu ia berkata, *Wahai Abi Al Mughiratr, siapakah

pemuda ini?' Ia berkata, "Anakku dari orang yang datang

sesudahku." Al Hasan berkata, ';F,;L fi, ;, i#b,(6;l:$
)fr- "Maka Kami sampaikan kcpadanya kabar gembira

tentang (kelahiran) Ishaq dan sesudah Islnq (ahir pula)
Ya'qub."D8

27 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir 6n056),Ibnu Jauzi dalan zad Al Masir (4fi31),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Ql 4BS).a Ibnu Abi Hatim dalam t"8ir (6DOSS, 2OSe).
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18385. Amr bin AIi dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan
kepada karni, keduanya berkata: Muhammad bin Abi Adi
menceritakan kepada karni, ia berkata: Daud bin Abi Hind
menceritakan kepada kami dari Ibnu Asy-sya,bi, tentang
firman Allah, 1fr- ',{aL-rV",yJ :frb-q$4 ,,Maka Kami
sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran)
khoq dan sesudah Ishaq (lahir puta) ya,qub,,, ia berkata,
'Anak yang dilatrirkan disebut rr;Jr.,,ze

18386. Ishaq bin syahin menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, tentang
firman AIlalL 6fr_ i#Lfi, u;,,Dan sesudah Ishaq (lahir
pula) Ya'qub, " ia berkata, ..Kata ol wua- artinya cucu.,,B0

18387. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
ulayyah menceritakan kepada kami dari Daud, dari Ibnu
Asy-Sya'bi, riwayat yang sama.al

18388. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr AI Azdi
menceritakan kepada ka,ni, ia berkata: Aku mendengar Asy-
Sya'bi berkata, ,,Waladul walad adalah anak yang datang
sezudahnya.'fi2

18389. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata su&an menceritakan
kepada kami dari Habib bin Abi rsabiq ia berkata: seorang
laki-laki d.ang menemui Ibnu Abbas, dan bersamanya anak

a Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (61os6),Ibnu Jauzi &ram zad Al Masir (4fi3r),
_^ dan Al Maruardi dalan A*Nttkat .a il Wn (2t4SS).m lbid.
Bt lbid
82 lbid.

/-
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anaknya (cucunya). Ibnu Abbas lalu berkata "Siapakatr yang

ada bersamamu ini?" Ia berkata" "Ini adalah anak dari

anakku." la berkata, "Ini adalah anakmu yang datang

sesudatrnya." Seolah-olah laki-laki itu tidak menerima hal

tersebut. Ibnu Abbas lalu berkata' "sesungguhnya Allah

swr berfirman, Sfr',{a1fi3u.i:;s;|b$;-4 'Maka Kami

sampaiknn kcpadanya kabar gembira tentang (kclahiran)

Ishaq dan sesudah Ishaq (ahir pula) Ya'qub'' Jadi, yang

dimaksud dengan waladul wolad adalah mereka yang datang

seSudahnya."B3

Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Pada

saat Saratr tersenyum, ia berkata, 'sungguh aneh mereka

yang menjadi tamu karni, karni melayani mereka dengan

penuh rasa hormat narnun mereka tidak menyentutr makanan

kami'. Jibril lalu berkata kepadanya, 'Aku menyampaikan

kabar gembira dengan kedatangan seorang anak yang

bernarna Ishaq dan sesudah Ishaq Ya'qub, lalu ia meftlmpar

wajatrnya karena terheran-heran. Oleh karena ltu, Dia

berfir:nan, lii;j Ji3 "Lalu menepuk mukanya sendiri."

(Qs. Adz-Dzaaiyaat [sl]: 2e) tartt 3].LW XJ; {*1- A(t

;t\ &J'g ;1 b'a# itr6 @ Wld$6 3;W J;
AV fril"$i !d,K{,l^Kij "Istinya bertrota, 'sungguh

mengherankan, apalmh aku akan melahirkan anak padahal

aht adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiht dalam

kcadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar'benar

a3 lbnu Jauzi dalaur Zad Al Masir (4ll3l), Al Mawardi dalam An'Nuta wa Al
UW, Ql4tS), dan Ibnu Athiyatr dalamrt Al Muhtto Al Waiiz (3llt9).
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sucttu ydng sangat aneh'. Para malailat itu berkata, ,Apakah

lramu merasa heran tentang kctetapan Allah @u adalah)
rahmat Allah dan lceberkahan-Nya, dicurahkon atas kamu,

hai ahlul bait'. Sesungguhnyo Allah Maha Terpuji lagi Maha
Pemurah. " (Qs. Huud flll:72-73)

Saratr berkata, "Apakah yang menjadi tanda kejadian
tersebut?" Jibril lalu mengaurbil ranting kayu kering dengan
tangannya sendiri, kemudian dibengkokkan kayu tersebut dengan jari-
jarinya, lalu tumbuh menjadi subur. Ibrahim berkata, "Ia kepuryaan
Allah apabila keduanya disembelih. "23a

18391. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Islraq, tentang aya!
"/ z.c}.35 "Lalu dia tersenyum," maksudnya adalah, ketika
sarah mengetahui perintah Allah swr, dan mengetatrui
tentang kaunr Luttu mereka menyampaikan kabar gembira
dengan kedatangan Ishaq, yang disusul dengan ya,qub serta

anak dan ketunurannya, ia menepuk mukanya sendiri seraya

berkata-{ikatakan: memukul dahinya- 1;*YV X!. {*5-
"Sungguh mengherankan, apakah aht akan melahirkan anak
padahal aht adalah seorang perempuan tua.,, Hingga ayat,

A# i3l"sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha
Pemurah.'235

Para qurra berselisih pendapat dalam membaca ayat tersebut .

Mayoritas qurrahak dao Hijaj memb aca"'q$i-'o6Jt :til bl
"Dan sesudah Ishoq itu Ya'qub," berkedudukan menjadi rofo' q_riuu-

u lbid
35 Ath-Thabari_qenye_u-utlcannyg seciaria paojaog rebar dalam Toitrt ensl, ls2),

ca. DaarAl Kutub llmiyah, Beirut.

-,

::;r_t-
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dan dikembalikan permulaan kalimatnya dengan ayat, ''9LZL r\i &t
)fr,'Don sesudah Ishaq (ahir pula) Ya'qub." Kalimat tersebut

menj adi khabar mubtada' karena mengindikasikan makna at -tab syir.

Sebagian qurraKufah dan Syam membaca )fr-',{-r\liie5
"Dan sesudah Ishaq (ahir pula) Ya'qub," berkedudukan menjadi

t r236nasnaD.

Qurra' Syarn menyebutkan bahwa ia mengarahkan lafazh

Ya'qub yang berkedudukan menjadi nashab karena menyembunyikan

kata kerja lain yang berkaitan dengan masalah-masalah kabar

gembira. Seakan-akan ia berk ata, q-fu O6-,'t :ty b ti t$j "Dan

kami berilran kepadanya Ishaq dan sesudah Ishaq Ya'qub. " Ketika

tidak nampak lafazh(bi makalafazhat-tabsyir berfungsi dan menjadi

athaf dengan lafazh dt--,! karena lafazh Ishaq, biarpun ia
berkedudukan sebagai khafadh,namun bermakna nashab dengan amal

uJ& Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair berikut ini:237

"Kamu mendatangiht seperti bani Badr datang menemui kaum

merelra, atau seperti kcluarga Mandzhur bin Sayyar, atau Amir bin

Thufail pada perlatmpulannya, atau Harits pada saat laumnya

memanggil dengan panggilan,'Wahai Har'. " 2 3I

236 fbnu Katsir, Nafi, Abu Amr, dan Al Kisa'i membaca q.*- dengan' rafo'.

Sedangkan Ibnu Amir dan Hamzah membaca .-,. rj+ dengan nashab. Lihat Ibnu

Athiyatr dalam Al Muhrrw Al Wajiz (3/189).
a7 Penyainrya adalah Jarir bin Athiyatr.

't Kedua bait ini disebutkan dalan Diwan Jarir yang disalin dari syair yang

panjang, yang berjudul glt*r|1,/J Di antara kedua bait ini terdapat bait yang

ketiga, yaitu:
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Qurra Kufatr membaca kedua kalimat tersebut dengan

khafadh, sesuai dengan yang telatr disebutkan tentangnya, dan tidak

me-nashab-kan kalimat tersebut, karena tidak sesuai. Namun, pakar

ilmu batrasa Arab menolak hal tersebu! karena masuknya sifat di

tengah-tengah huruf athaf dan isim. Mereka berkata 'Salah apabila

dikatakan, lij 1t3rlt ulj f$ d ti4bj} 'Aku pergi dengan Amr yang

berada di dalam rumatr, dan di dalam rumatr ada Zard'. Salah jika
kamu meng-othaf-y,an Zud kepada Amr, kecuali terjdi pengulangan

pada huruf ba pada dua kalimat {-$ $a, tersebut. Jika kalimat itu
tidak ulang, maka maksud dan aratr pembicaraan menjadi rafa' darr

boleh menjadi nashab, karena mendahulukan kalimat islrn atas sifat

pada waktu khafadh, memang diboletrkan, jika dikatakaru tfrb;;
*Jt d #i !'$ d 

*Aku pergr dengan Arnr yang ada di dadn rumatr,

dan dengan Zudyangada di dalam ruitatt."

Menunrt sebagran ahli nahwu Bashrah, dibolelrkan khafadh

dan sifat berlawanan di antara hrur:ttf athaf dan isim.

Abu Ja'fer berkata: Menurutkg pendapat yang paling tepat

adalah yang membaca dengan bacaan rafa', karena bacaan tersebut

terkenal fiffiangan Arab, dan pakar ilmu bahasa Arab tidak
mengingkari bacaan tersebut. Begitu juga dengan penjunr dunia.

Adapun bacaan nashab, memiliki satu sisi, tetapi al<u tidak menyukai

bacaan tersebut, karena kitab Allatr ditunrnkan kepada kefasihan lidah

bangsa Arab, dan kitab lebih utama dengan ilmu pengetahuan, sesuai

dengan kitab yang diturunkan dengan kefasihannya.

ooo

)wg W g,, { J*$. . . ra t,ir,r ,13 { $t it
"Atau sqtuti bluaga Zahair, dor knni nenyonpaikn ma*sd du tujaot dan

foda pada dekt yory betubogot da argin badai. "
Lihal A&Diwot (ha1.242) dan Al Fana dalrn Ma'ofi Al Qu'or QnD.
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2 4 rK 3t "eS * (t;' 3;* 6' d); {;\t}- ac'

K{"tiKij;,iG,\rjb'6 itr6 @ W
UVnf*i$

" Istriny a b qtata'sungguh rnengher artl<mt' ap al<nh al<u

al<mr melahirl<mr mak padahal al<u adalah seorarJg

puenrpnn tua, dan ini xnrnilcu dalarnkcadafrn yorttg

wdah ata pula? senrnggulnya inibmm.benor suatu ydng

sangat aneh'. Para nwtailat ituberl<ata, 'Apal;'ahkmru't

merdsdherart tentmtgl<etetapan Allah (in adalah) tatmat
lJldh dm l<ebqt<ohan'N y ct, dicut ahl.@lrt atas l<anrur, hai

ahlul b ait I s esznggu tmy a Nlah Maha T upuii lagi Maha

(Qs. Huud t11l z 72'73)

Talwil liman Allah: ?;e p \:J.t 3;J'uft 
"$; 

{;E-1- ACt

jdK{"::Kij;,i 9,71j;,.'$iir B6 @ W24ti6 3v

@ Ij 3; fr\'gsigtt iuyo berkata, "sungguh mcngherankut,

apahah aku ahan melahirhan anak padahal aku adalah seotang

perempuan tua, dan ini suamiku dalam keadaan yang sudah tua

pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh."

Para malaikat itu berkata, "Apahah kamu merosa heran tentang

ketetapan Allah (itu adalah) rahmat Allah dan keberkahan-Nya,

dicwahkan atas kamq hai ahlul bait! sesungguhnya Allah Maha

Terpuji lagi Maha Pemurah.")
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Abu Ja'far berkata: Allah swT berfirman untuk
menginformasikan ayat tersebu! "sarah berkata dengan penuh
keheranan, saat ia menerima kabar gembira dengan kedatangan Ishaq,
bahwa ia akan melahirkan seorang anak, karena usianya telah lanjut
hingga tidak mungkin lagi berproduksi.,,

Dikatakan batrwa umur sarah pada saat itu 99 tahtrn, dan
Ibrahim berusia 100 tatrun. Telah disebutkan riwayat tentang hal
tersebut pada riwayat sebelumnya yang disebutkan dari Mujahid.23e

Adap,n Ibnu Ishaq, mengatakan har tersebut pada riwayat
berikut ini:

18392. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: salamarr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, .?akar

ilmu menyebutkan batrwa ketika Saratr menerima kabar
gembirq ia berusia 90 tah,n, dan Ibrahim berusia rzo
tahun.2{

{i*'i- "sungguh mengherankan., Itulah ucapan orang Arab
ketika merasa heran atas sesuafu, atau saat mengingkari sesuafu. pada
waktu terjadi keanehan, mereka berkata" dr.]t 6 Wi r;fJij ..Stngg,h
mengherankan ibunya raki-raki ittr, karena tidak memberikan waktu
kepadanya."

Ahli batrasa Arab berselisih pendapat mengenai i,o'ot alif
dalam ayat ini, 6S$i_ "sungguh menglurankan.,'

sebagian ulama nahwu Bashrah mengatakan bahwa luxuf arif
ini adalah alf yang sebenarnya, ji}a dr-waqf-kan, maka aku katakan:

ae Al Mawardi daru An-Nukat wa Ar uytn (a4s6)dan lbnu Jarzi daram zad Ar* ffiX!1li:h dahm.tafsir (6?osq,Ar Mawardi datam A*Nutcot wa At uyun
814t6),dm Ibnu Jauzi dalam Zoa i Uort (4fi33).
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ofli-2 tj-, yaitu sama seperti huruf alif yarng diucapkan untuk meminta

pertolongan, lalu dilunakkan agar menjadi suhtn, dan memungkinkan

sesudah fuxvf alifitu huruf fta agar menjadi lebih jelas dan lebih jautr

dalam penyebutan suara, karena apabila huruf alif berada di antara

dua hr:ruf, maka ia akan menjadi bergema, seperti suara di dalam

lubang atau lorong.

Pendapat lainnya mengatakan batrwa ini adalatl huruf a/y'yang

diucapkan untuk meminta pertolongan. Bila dibaca berhenti pada

huruf alif, maka dibolehkan membacanya seperti itu. Bila berhenti

pada huruf ha jugadibolehkan.

Ia berkata "Bukanlah kamu melihat mereka berhenti pada

ayat, tir$'$' Don manusia mendoa'. (Qs. Al Israa' [17]: I l). Jadi,

huruf waraz dihilangkan, dan mereka menetapkan huruf Da."

Begitu juga yang terdapat pada ayat E K 
" 

"Itulah tempat

yang kita cari." (Qs. Al Kahfi [8]: 6a) dengan htruf ya atau tanpa

huruf ya? la berkata" "Ini lebih kuat daripada huruf alif yarng

diucapkan pada saat berkeluh-kesatr dengan huruf ha yang

setelahnya."2al

Abu Ja'far berkata: Menwutktl yang tepat adalah yang

mengatakan bahwa ini adalah huruf alif an-nadabah dat berhelrti

pada huruf ftc. Namun tanpa huruf ha juga dibolehkan dalam kalimat

tersebut, karena bangsa Arab menggunakan kalimat itu dalam

pembicaraan mereka.

Fiman-Ny r, S|LW 
"t 

"Apakah aht akan melahirkan atuk
padolwl aht adolah seorang perempuan tua?' Ia berkata, uAlcu

memprmyai analq padahal aku seorang perempuan fira?-\i$ &(tft

At tilrrrtll BabAl lutahithkryaAbi HEyan (6/133).
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"Dan ini suamilru dalam keadaan yang sudah tua pula." Al ba'l pada

pembahasan ini berarti suami, dan dinamai dengan demikian karena

suami telatr melaksanakan urusan istrinya, sebagaimana mereka

menyebutkan pemilik sesuatu itu adalah suaminya, atau sebagaimana

mereka mengatakannya untuk istilatr pohon kurma yang tidak diairi
dengan air sungai dan sumber mata air, karena pemilik telah

melaksanakan pengairan tersebut, sebab pohon kurma pada masa

hidupnya adalah tumbuh-tumbuhan yang diairi dengan air hujan.

Firman-Nya: W 26 t15, (!y "srsrngguhnya ini benar-
benar suatu yang sangat aneh." Ia berkata "Sesungguhnya kehadiran

seorang anak pada orang sepertiku dan suamiku pada usia seperti
kami ini, merupakan sesuatu yang benar-benar aneh.,, b t#$ f)6

$l ;l "Malaikat itu berkata, 'Apakah kamu merasa heran tentang
ketetapan Allah'? "

Allah SWT berfirman untuk menyampaikan informasi
tersebut, "Para utusan itu berkata kepadanya, 'Apakah kamu merasa

heran dengan ketetapan Allah atas dirimu dan suamimu,?,,

x'irman-Nya: '4i jil K& XKjj ;iti A ,,Qtu adalah)
rahmat Allah dan keberkahan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul
bait!" Ia berkata, "Ratrmat Allah dan kebahagiaannya yang

dicuralrkan untukmrl keluarga Ibrahim." Dijadikan hwrfi atif dar ram

unhrk menggantikan i dhafah.

Firman-Ny ", AA frL"sesungguhnya Ailah Maha Terpuji
lagi Maha Pemurah." Ia berkat4 "sesungguhnya Alhh Matra Terpuji
dalam mencurahkan karunia-Nya, baik karunia yang telah Dia
curahkan kepadamu maupun kepada seluruh makhluk-Nya. A *Lagt

Maha Pemurah."

-
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Dikatakan tentang kata kerja yang diambil dari kalimat

tersebut "Seorang laki-laki mencapai batas bila ia menjadi seperti itu.

Apabila engkau ingin memujinya maka kamu harus berkata, 'af#
tShit "r{ku memuj inya. "

OOO

@ +j ;;t 46*Q up$x,M'6t'eg-v 6';v*
@s#1:6y

"Malra tatl<alt rusa talcuthilang dori lbrahirrr- dan bqiu
gen$ira taloh datangl<epadmrya, dia furJ fursoal iawab
dengan (malad;liuit nrrrlaikf,t) Karrli' tafiang l<rurn Luth.
Sesnngguhnya lhrahim ial benar.berur seorumg yarJg

perry man t"S, p""ghrbo ilnrJ s1i<o kartdi kpodo Nl.ah.'

(Qs. Huud [1U: 74.751

rakwir fiman Aflah: $rq {F! M6 $t't'Jj i 6'i 6
@ et lg'#@ +j ,3 eryo* tathoto rasa tihut hitang dari
Ibruhim don berita gembira telah datang kcpadanya, dia pan
bersoal jawab dengan [nalaikat-malaihatJ Kami tentang kawn
Luth. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seotang yang

penyantun lagipenghifu dan suha hembali hepodaAllah)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menginformasikan ayat tersebut, "Jadi, tatkala rasa takut yang

terpendam dalam hati Nabi Ibrahim terhadap para utusan lcami itu
hilang, karena tangan-tangan mereka tidak menjanrah hidangan yang

disediakan, dan hati Nabi Ibratrim menjadi tenang karena kedatangan

, --*"^l
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mereka, apalagi telah datang kepadanya berita gembira mengenai
kelatriran Ishaq, kami pun berdiskusi tentang kaum LutI.,,

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18393. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang firman Allah, |i.s ffi
Ui etl$ "Maka tatlala rqsa talcltt hilang dari lbrahim,,,
ia berkata, "Hilang ketakutan dari dalam dirinya. €6f,r.,6
'Dan berita gembira telah datang kepadanya', yaitu tentang
kelahiran Ishaq."za2

18394. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman
Allah, €;{\ iM Ul 

.etL v (3's (!f, ,,Mot* tattrata rasa
takut hilang dari lbrahim dan berita gembira telah datang
kepadanya," maksudnya adarah tentang kelarriran Ishaq,
Ya'qub, dan anak yang lahir dari tulang rusuk Ishaq. Serta
merasa tenang terhadap apa yang ia takutkan. ra
o:*o,^$.4-1fi[ 's*t;ljrJt iF o 6i ,s$t 5 33j1
de'lll -d *Segala puji bagi Allah yang telah

menganugerahkan kcpadaku di hari tua(ku) Isma,il dan
Ishaq. Sesungguhnya Tuhanlat, benar_benar Maha
Mendengar (memperkenanrran) doa." (es. Ibraatriim [14]:
3g)'o'

242

u3
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/2057).
Lihat Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil (3D27).
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Dikatakan bahwa makna ayat {-;ifiiidij'oon berita gembiro

telah datang kepadanya, ' adalah, mereka tidak menghendaki dirinya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18395. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah,

{;i\ ii6 "Dan berita gembira telah datang kcpadanya." la

berkata, "Pada saat mereka menyampaikan berita bahwa mereka

diutus kepada kaum Luth, dan bukan dia yang mereka inginkan."2s

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalatl

menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran Ishaq.

Makna Y,ata ar-rou'adalah ketaktrtan. Dikatakan darinya, o'ftj
b\3 C\i-rii*Apabila iatakut kepadanya, dan dari sabdaNabi SAW,

"Bagaimano menurutmu dengan ketahttan orang mubnin."24'

Disebutkan dari perkataan Antarah:

Abdunazzaq dalam taftir (21192),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D057), dan Al
Qurthubi duJam Al Joni' li Ahkam Al Qur'an QnD.
HR. Ath-Thab,rani dalam Al Kabir Q21394), dengan sanad-nya kepada Husain
bin AMullah Al Hasyimi, ia berkate 'Amr bin Yahya menceritakan kepadaku
dari bapakny4 dari kalceknya Abi Hasan, orang yang hadir dalam perang Badar.'
Berilartnya ia berkata" "Kami pematr dudukduduk bersama Rasulullah SAW,
lalu seorang ldd-laki bangrm dan berdiri, namlm ia lupa dengan sandalnya, maka
seorang laki-laki lain mengambil kedua sandal tersebut dan meletakkannya di
bawalrnya. Pada saat laki-laki itu kembali lagi, ia berkata, 'Sandallu'. Suatu

kaum berkate 'Kami tidak melihat sandal ihr'. Laki-laki itu lalu berkata, 'lni
dia'." Rasulullah SAW lalu bersabda" 'Bagaimana dengan kctakatot orang
muhnin'? Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, kami hanya membuat permainan saja'.
Beliau kembali bersaM4 'Bagaimota dengor kctalatan orang mulonin'?
Sebanyak dua atau tiga kali."
Al Haitsami dalamn Majma'Az-Zawa'id (6D53), dan ia berkata, "Dalam riwayat
Abdullah bin LJbaid Al Hasyimi, itu menrpakan hadrts dha'if ." Al Hindi dalam
Karu Al Ummal (16114,43728).
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FLeJt'*; * *?nt LL, .. .t$,Ll 
^i;',t1 6;t, y

"Tidak ada yang rnembuatht tahtt kecuali kebodohan keruarganya
yang berada di tengah+engah penghuni biara yang menelan biji

tumbulwn yang dimakan unta.,,246

Maknanya adalalt tidak ada yang membuatku takut.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan mufassir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18396. Muhammacl bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, bahwa ar-rau' artinya perpecahan.2aT

18397. At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari W*"qq
dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, fil
'ffl| 'etL & (i't "Maka tatkala rasa tahtt hilang dari

Ibrohim, " ia berkata" "Pe4t@3fux1.,,24t

18398. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
. Afrwazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar

mengabarkan kepada l€mi dari eatadah, tentang firman

ffi Bait ini disebutkan melalui komentar Antarah yang disebutkan dalam Diwan
GaL lA.
Yxata al lhimlhim artinya tumbuhan yang dimakan unta. Lihat I t-Lisan(entri: f
). Bait dalmAl-Lisanjuga disebutkan dengaa f .

1l tb u Abi lIatim dalam tafsir (6DOS7).
28 lbid.



T4.sirAthX'habui

Allah, Ul'eiL & 6'i($ *Mot tatkala rasa tah$ hilang

dari lbrahi), " iaberkata, "Perpisatran. "ze

18399. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, ii 6s6
'61'etL"Maka tatkala rasa tahtt hilang dari lbrahim," ia

birkaia "Hilang katakutan dari dalam dirinya."2so

Firman-Ny 
", +j iit e6rL- "Dia pun bersoal jott'ab dengon

(malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Luth." Sebagaimana

disebutkan dalam riwayat-riwayat berilut ini:

18400. Mghammad bin &nr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Asirim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, $*4 "Dia pun bersool

jmtab," ia berkata, "Beliau pun bertengkar dengan utusan-

utusan Karni.'2St

18401. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada l<ami dari Ibnu Abi Najih' dari

Mujatri( riwayat yang sama.2s'

ile Abdgrrazzaq dalam ta&ir QlltT),Ibnu Abi Hatim dalam taftir (6/2057), dm Al
Baghawi &lun Ma'alim At-Tozil (31227).

N lbid-rr Mujahid dalu ta&ir (hal. 3s9) dan Ibnu Abi Hdim dalam tafsir Gf2o57).e tbtd.
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sebagian ahli bahasa Arab dari Bashratr mengatakan bahwa
makna ayat,6.;$_,,Dia pun bersoal jawab,,, adalah, beliau berbicara
dengan malaikat-malaikat Kami.

Ia berkata, "Itu karena Ibrahim tidak berdebat dengan Allah,
namun hanya meminta dan memohon kepada-Nya.,,

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pendapat yang bodoh,
karena Allah swT telatr menyampaikan informasinya di dalam kitab-
Nya batrwa beliau berdiskusi tentang kaum Luth. Jadi, pendapat yang
mengatakan bahwa Ibrahim tidak berdiskusi, telah meragukan
pendapat yang mengatakan batrwa ratazh (tr;Q "ou pun bersoar
jattab, " artinya berdebat dengan malaikat-malaikat Karni, atau bisa
dikatakan "Ibrahim bersoal jawab kepada Ttrhan-Nya, dan ini
merupakan tidak tatruan terhadap pembicaraan tersebut, karena
maksud perdebatannya disini adalah dengan para utusan, narnun
ketika maksud pembicaraan ini telatr jelas, maka dihilangkan kata
"utusao". Dan perdebatan Ibrahim hanya kepada mereka (maraikaQ.
Sebagaimana dij elaskan dalam riwayat berikut:

18402. Ibnu H,maid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya,qub
Al Qummi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja,far
menceritakan kepada kami daxi sa,id, tentang firman Allah,
+j ,;, ,t 6.*4 "Dio 1run bersoal jawab dengan (mataikat-
malaikat) Kami tentang kaum Luth," ia berkata, .?ada 

saat
Jibril beserta rekannya dutarg menemui Ibrahim, mereka
berkata kepada Ibrahim,'6rL 6 if*g r* $:;,K_$ E1

4r\(), 'sesungguhnya Kami akan meigtuncurkan
penduduk negeri (Soddom) ini, sesungguhnya pendudubtya
adolah orang-orang yang zharim'. Ibrahim laru berkata
kepada mereka, 'Apakatr kamu akan menghanc,rkan negeri
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yang di dalamnya terdapat empat ratus orang mukmin'?

Mereka berkata .Tidak,. Ibra}rim berkata, .Apakatr kamu

akan menghancurkan negeri yang di dalamnya terdapat tiga

ratus orang mukmin'? Mereka berkata, 'Tidak'' Ibrahim

berkata, .Apakatr kamu akan menghancurkan negeri yang di

dalamnya terdapat dua ratus orang mukmin'? Mereka

berkata.Tidak,.Beliauberkata.Apakatrkamuakan
menghancurkan negeri yang di dalamnya terdapat empat

puluh orang mukmin'? Mereka berkata, 'Tidak'' Beliau

berkata, .Apakah kamu akan menghancurkan negeri yang di

dalamnya terdapat empat belas orang mukmin,? Mereka

berkata, .Tidak,. Ibratrim menghitung jumlah kaum Luth

menjadi empat belas, berikut istri Nabi Luth, lalu beliau

terdiam, dan dirinya pun merasa tenang'"253

18403. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Hamani menceritakan kepada kami dari Al A,masy, dari Al

Minhal, dari Sa,id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

*Malaikat berkata kepada Ibratrim, 'sesungguhnya negeri

yang di dalamnya terdapat lima orang yang melaksanakan

shalat, niscaya akan dihilangkan siksaan dari mereka'."254

18404. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firrran Allah, ;.;' C6*4
$j "Oi" pun bersoal iawab dengan (malailat'malailrat)

Kami tentang kaum Luth," batrwa saat terjadi perdebatan

13 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (62057),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41134),

dan lbnu Jarir Ath-Thabari dalam Toilh (l/184).
a Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW Q1487) dari Qatadatr, dan Al Qurthubi

dalam Al Janri' li Ahkan Al Qttr'an QnD dart Qatadah'
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antara Ibrahim dengan malaikat, Ibrahim berkata kepada

mereka, "Bagaimana pendapatnu bila di dalamnya terdapat

lima puluh orang mukmin, apakah kamu akan

menyiksanya?" Hingga menjadi sepuluh. Beliau berkata,

"Bagaimana pendapatnu bila di dalamnya terdapat sepuluh

orang mukmin, apakatr kamu akan menyiksanya?" Mereka
berkata, uTidak.' Negeri yang disiks4 yang dikehendaki
Allah adalah tiga negeri yang di dalarnnya tinggal orang

banyak.2s5

18405. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ;jt ,t6*Q_
qj "OU pun bersoat jm,ab dengan (malaikat-malaika)
Kami tentang kaum Luth," ia berkat4 ,Telah samFai kepada
kami bahwa pada waktu itu beliau berkata kepada mereka,

'Bagaimana pendapatnu bila di dalamnya terdapat lima
puluh orang muslim'? Mereka berkat4 .Sesungguhnya

negeri yang di dalamnya terdapat lima puluh orang muslim,
tidak akan kami siksa'. Ia berkat4 .Empat puluh?', Mereka
berkata, 'Dan empat puluh'. Ia berkata, .Tiga puluh,?
Mereka berkata, 'Dan tiga puluh'. Hingga sampai sepuluh.
Mereka berkata, 'Bila di dalamnya terdapat sepuluh orang
muslim'. Beliau berkat4 'Tidak ada kaum yang tidak
berjumlatr sepuluh yang melakukan kebaikan,.,,

Ibnu AMul A'la berkata: Muhammad bin Tsaur berkata:
Ma'mar berkata, "Telah sampai kepada kami batrwa di dalam
negeri yang dihuni oleh kaum Luth, terdapat empat ribuan

65 Al Mawardi dalam A*Nukat wa At Uytn et4g7).
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jiwa. Atau tebih dari ihr, sesuai dengan yang dikehendaki

Allah.'256

18406. Musa bin Han[r menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hammadmenceritakankepadakarni'iaberkata:Asbath
menceritakan kepada kami dari As-suddi, mengenai ayat,(ti

€;#\iiiv3U)lPll'*{s"Makatatkalarasatahtthilang
dar i lbr ahim-dan' ber ita ge mb ir a tel ah dat ang 1n p adany a 

"'',t:jaii, tlfi'# u', i6 "Ia berkata, 'Apa vang alcan lamu

bicaraknnwalwi para utusan'. " Mereka berkata, iS.{l-i f:y

+j ,:i ,,Sesungguhnya teami adalah (malaipat-malaikat)

yang diutus kcpada kaum Luth." Beliau lalu berdiskusi

denganmereka(rnalaikat-malaikattersebut)tentangkaum

Luth.Beliauberkata'..Bagaimanapendapatrrrubiladi
dalamnyaterdapatseratusorangmuslim'apakahkamuakan

membinasakan mereka?" Mereka berkata 'Tidak'" Beliau

terus saja menurunkan jurnatr bilangan orang-orang yang

akandisiks4hinggamenjadisepuluhorang.Merekaberkata
..Kami tidak akan menyiksa sebuatr negeri yang di dalamnya

terdapat sepul,h orang muslim." Mereka lalu berkata, |SV-
l:S * i,fi "Uot lbrahim, tinggalkanlah soal iau'ab ini'"

sesnngguhnya tidak ada di dalamnya kecuali atili bait orang-

oftIng mukmiq yaitu Luth dan keluarganya'"

Itulah firman Allah SWT yang telah disebutkan ' $ '16*$-
L,] "oia pun bersoal iawab dengan (malaikat'malaikat)

/..L4 \16_Kami tentang hawn Luth'Malaikat U",fuF &,1;l Pip-
:,;;'izltl:i k;('"*t3W l1 'Ef, fr{?S(!t "Hai lbrahim,r;;r 7--?.t:* r;y'#b "v

6 ,tbdnrrazzaq dalam taftir zllg3),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir $12057) dsrj

C"a-iffl a- Al qrtftrii da6; Al Jottt ti At'kant Al Qar'an OnD drrt

Hudzaifah.
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tinggalkanlah soal jmtab ini, sesungguhnya telah danng
ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan
didatangi adzab yang tidak dapat ditolak,'2s7

18407. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,(if;
{;S;iiq, Utel& (i's ,,Maka tatkata rasa tahtt hitang
dari lbrahim dan berita gembira telah datang kepadanya,"
ia berkata, "Maksudnya adalah, Ibratrim bertanya jawab
tentang kaum Luth agar dapat menolak siksaan yang akan
diberikan kepada mereka.',

Ia berkata" "Ahli raurat mengatakan batrwa perdebatan
Ibrahim dengan mereka, ketika beliau berdiskusi dengan
mereka tentang kaum Luth agar siksaan kaum Luth itu
dihilangkan. Ses,ngguhnya beliau mengatakan kepada para
malaikat mengenai apa yang beliau diskusikan dengan
mereka: "Bagaimana menurtrtnu bila di dalamnya terdapat
serafus orang mukimin, apakatr kamu akan
membinasakannya? Mereka berkata:'Tidak.' Beliau berkata:
"Bagaimana menurtrtnu bila terdapat sembilan puluh
orang?" Mereka menjawab: ,Tidak., Beliau berkata:
"Bagaimana menurutnu bila terdapat delapan puluh orang?"
Mereka berkata: uTidak., Beliau berkata: "Bagaimana
menwutmu bila terdapat tujuh puluh orang?" Mereka
menjawab: "Tidak." Beliau berkata: "Bagaimana menurutnu
bila terdapat erurn puluh orang?" Mereka menjawab:
"Tidak.' beliau berkata: "Bagaimana men,rutnu bila
terdapat lima pul,h orang?,' Mereka menjawab: ,Tidak.,

E7 Lhatlbnu Athiyatr dalam Al Muhoro Al Vajiz (3AgZ).
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Beliau berkata: "Bagaimana menurutnu bila di dalamnya

terdapat seoriang laki-taki yang muslim?" Mereka menjawab:

uTidak." Ketika mereka tidak menyebutkan kepada Ibrahim

batrwa di dalam negeri itu tinggal seorang yang beriman' Jb

AJ q;.5l"Berkata lbrahim: "sesungguhnya di lata itu

ada Luth",yang dapat menyelamatkan mereka dari siksa' $ti
Zryr,'n' ,iA r;V\ $i;vL li4Lia n';; J-i
"Para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang

di kota itu. Kami sungguhi.sunggth akan menyelamatkan dia

dan pengihtt-pengihttnya kecuali istrirrya. Dia adalah

termasuk orang-orang yang tertinggal (dili1nsaftanl' 
-(Qs' 

Al

Ankabuut l29l:32),mereka be*ata: ii 'i;y-$6 e,"F 'ew-

l)t/ *i,i Y-- ar:f" ;#(, 'i$ W 5 li "Hai lb)ahim,tr!, 'frb d)
Tnggayranlah soal' ja,nab ini, sesungguhnya telah datang

lretetapan Tuhanmu, dan sesungguhrrya mereka itu aftan

didatangi adzab yang tidak dapat ditolak"2ss

18408. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibratrim berkata,

"Apaka}rkamuakanmenghancrrrkanmerek4bilakamu
mendapatkan seratus orang mtrkmin dalam negeri itu?"

Kemudian sembilan pulutr? Hingga turun sampai lima. Di

dalam negeri Luth terdapat empat juta ribu manusia'2se

18409. Mutrammad bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Mugirah menceritakan kepada kami, ia berkata:

as Ibnu Athiyah dalm l, Muhoro Al Wajb Qn9[) dan Al Bag[awi dalam

Ma' alim At-Toail Q m7, ?2t).
re el naghawi dalam-Ma'alim i-rarul (3D2s) dan Al Qurthubi dalam Al Jani' li

Ahkmt Al Qu'nQm).
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Shafiran menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Mutsanna dan Muslim Al Habil Al Asyja'i menceritakan
kepada kami, tentang ayat, 'fif.etL i; (i'; "Maka tatkala
rasa takut hilang dari lbrahim....,, Ibrahim berkat4 ,Apakatr

sepengetahuanmu orang yang akan kamu siksa itu berjumlatr
lebih dari seratus orang laki-laki?. Ia berkata, "Tidak, aku
tidak akan memberikan informasi, dan tidak lima puluh!" Ia
berkata, "Empat puluh? Tiga puluh?,, Hingga berakhir lima.

Dia berfirman, "Tidak, dan sepengetahuan-Ku, Aku tidak
akan menyiksa mereka, sekiranya terdapat lima orang yang
menyembatr-Ku." Allah SWT lalu berfirman, ';b 

W. $;6
'a)r5l 'r; #."Dan Kami tidak mendapati di negeri it4
kccuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.,,
(Qs. Adz-Dzazriyaat [51]: 36) Artinya, rumah Nabi Luth dan
keluarganya.

. Ia berkata, "Lalu didatangkanlah siksaan terhadap mereka.
Allah swr berfirman, 'd$t $T$ '+tt b-Kjj ,oo, Kami
tinggalkan pada negeri itu suatu tando bagi orong-orang
yang takat kcpada siksa yang pedih,. (es. Adz-Dzaariyaat

[sl]: 37) Dia berfirman, $:"$fi fiiq Ul ey,',; G:,ffi
tj;, A.6;Q 'Maka tatkala rasa tahi hilang dari lbrahim
dan berita gembira telah dotang kcpadorrya, dia pun bersoal
jawab dengan (malaikarmalaikat) Kani tentang kaum
Luth'.'8fi

Bangsa Arab hampir tidak mempertemukan hwuf lama
apabila diiring denganTt'il madhi (kata kerja lanrpau), kecuali dengan

f it madhi itu sendiri. Mereka berkata, t-i i,, r! ..Ketika ia berdiri,

m tidah kami tcmlkan aso inidalam refcrcosi lcami.

--Irzou
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maka aku berdiri.,' Mereka tidak berkat4 iit i'6 6 Terkadang boleh

meletakkan fi'il tersebut pada saat kata kerja yang berkepanjangan,

seperti perdebatan, pertikaian, dan pembunuhan. Mereka mengatakan

hal tersebut, drtif '^;41 U', maknanya adalatr, menjadikan aku

membunuhnya.

Firman-Ny", t ')fi # "sesungguhnya lbrahim itu benor-

benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan sula kcmbali

lrepada Allah." Allah SWT berfirman untuk menyampaikan informasi

tersebut, "sesungguhnya Ibrahim tidak lekas marah, merendahkan diri

kepada Tuhan-Ny4 tunduk kepada-Nya, melaksanakan perintah-Nya

dan kembali taat kepada-Nya." Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

18410. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abi Yahya, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, 8lg "Lagt penghiba dan sula kembali kepada

Allah," ia berkata, "Al qanit artinya kembali."26l

Telah kami jelaskan makna kata owwaah pada pembahasan

yang lalu, sekaligUs perselisihan pendapat yang terjadi di antara

merekq serta dalildalil yang menurut kami shahfft. Oleh l62rexra itu

tidak ada gunanr mengulangnya kembali.252

ooo

rt Lihat Ibnu Athiyah dalam lt Mtthoru Al Waiiz (31192),Ibnu Abi lldim dalarn

taftir, dari Mujahi4 tc,ntang firmao Allatr: |i!fl "lagi penghiba dot ska
bnbali lscpada Allah" Maksudnya adalah soorang faqih ymg tcP€rcaya

Gr2ose).e Lihat ta8ir surah At-Taubah ayat I14.
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fr {rt::; A:3( 
-il; 

"V l -EIl

@r"i,,
"Hai lbrahim, tinggall<flrrlah soal iawab ini, senrnggutvrya

tclah daang l<ctctapan Tulwrurru, ilan semrtggdmrya
mqela itu al@rr ilidutangi adzab yarJg fidak itapat ilitolak."

(Qs. Huud [1U: 76)

Takrrl firman Auah: ,i$w 'J :cx ,iyfs e,,F btg-
;iir'* !.t::; ff;)l(Hai lbrahim, finggathantah soal jawab ini"

fr4fse,,F etg.

sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya
mcreha itu akan didatangi adzab yang tidah dapat ditolah)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk
menginformasikan tentang perkataan para utusan-Nya kepada
Ibratrim, lS * ,rA bti- 

,,Hai lbrahim, tinggalkanlah soal jawab
ini. " rtu merupakan perkataan mereka saat Ibrahim berdiskusi dengan
mereka tentang kaum Luth. Mereka berkata, "Tinggalkanlah soal
jawab dan perselisihan tentang ketetapan yang telah ditetapkan atas

mereka." ""V I i( 1 lny*Sr*rgguhnya telah danng kctetapan
Tuhanmu, " mengenai siksaan mereka, dan mereka pantas
mendapatkan siksaan tersebut. Keputusannya telah ditetapkan, yaitu
dengan kehancuran mereka.

r;;; * ,5t:S Af i$ "Dan sesungguhnya mereka itu atran
didatangi adzab yang tidak dapat ditolak, " ia berkata" "Sesungguhnya
akan diturunkan siksaan dari Allah kepada kaum Luth, tanpa ada yang
bisa menolaknya." Telatr kami sebutkan riwayat tentang hal tersebut.

ooo
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i X. fi7'(-r9l+ L^J.

@+'*
,rDart trrtt<nla datutg utusan utttsanKoni (pua malailcaf)

itul,cpadf,Luth dia mqasa susah dmt rnqaso sempit

dadmy a ltm enn lceilatangan rna, el,a" diln dia bql<ata r' lni
adalahlwti Yartg dmat stdit""

(Qs. Huud ULlz 771

Tarwit frman Allah: A \Vt W,;',e,\y) U iiv 153

@ e-* iit:S 3V t:r@an tathala datang utusan-utusan Kart

[para malaikatJ itu kepada Luth, dia merasa susah dan mcrosa

sempit dadanya harena kedatangan mereka, dan dia berkato" ulni

adalah hariyang ornat sulit")

AbuJa,farberkata:AllahswTberfirmanuntuk
menyampaikan informasi tersebut, "Pada saat ufusan Kami datang

kepada Luth, beliau merasa susah dengan kedatangan mereka'" Itu

mernpakan kata kerja dari lafazh suu'i, b 36t"Dan merasa sempit

dadanya karena ktdatangan merefta." Maksudnya adalah merasa

sempit dengan kedatangan mereka.

Ia berkata, "Metrasa sempit dadanya karena kedatangan

mereka, sebab dia tidak mengetatrui batrwa mereka utusan Allah'

Dalam keadaan ini beliau merasa susatr karena kedatangan mereka'

dan ia pasti mengetahui tentang kaumnya, apa yang diinginkan untuk

melakgkan perbuatan keji. Beliau merasa khawatir terhadap mereka,

karena itulah beliau merasa sulit dengan kedatangan mereka, dan tentu

saja Nabi Luth tahu bahwa beliau akan menyelamatkan tarnu dan hal

iit:t; 3V 6't it 36 b;u\Yj $33
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itu sangat sulit baginya. Oleh karena itu, beliau berkata, Ae;iit$
"Ini adalah hari yang amat sulit."

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan atrli tafsir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18411. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah
bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, b ,ro Vj U oiv liJj
6tS inSllis "Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para

malaikot) itu kcpada Luth dia merasa susah dan merasa

sempit dodanya ksrena kcdatangan mereka," ia berkata,

"Beliau berburuk sangka terhadap kaumnya, dan hatinya

terasa sesak karena kedatangan tamu-tamunya."263

18412. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dari Hudzaifatr, ia berkata,

"Ketika para utusan datang kepada Nabi Luth, mereka

mendatanginya saat beliau sedang bekerja di ladangnya.

Dikatakan kepada mereka 
-hanya 

Allah yang lebih tahr-,
'Janganlah kamu menghancurkan mereka hingga Luth
memberikan kesaksian'! Mereka lalu mendatanginya seraya

berkata, 'Sesungguhnya malam ini kami akan bertamu

kepadarnu'! Ia kemudian berjalan di depan mereka. Pada

waktu diperjalanan, beliau menoleh seraya berkata, 'Apakah
kalian tahu perbuatan penduduk negeri ini? Demi Allah" aku

tidak pernah mengetahui apakah ada pendtrduk negeri di atas

6 Ibnu Abi Hatim dalam ta&ir GlmiDdan Ibnu Jauzi dalam zad Al Masb (4fi3s,
136).



TaftnrAt/l.:I7nr[,a'i

permukaan bumi yang perbuatannya tebih keji dari mereka'.

Beliau berjalan bersama merek4 kemudian beliau berkata

lagi, sama seperti yang telatr beliau katakan pada kali

pertama. Lalu beliau berjalan lagi dengan mereka. Ketika

istrinya melihat merek4 ia tidak mampu menatran kejahatan

yang timbul dalam dirinya, maka ia pergi memberitatrukan

kaumnya."2il

1g413. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma,mar, dari Qatadah, ia berkata: Hudzaifah berkata.

Lalu ia menyebutkan riwayat yang serupa'265

18414. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Amr bin Qais Al Mula'i menceritakan kepada kami dari

Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, ia berkata, "Malaikat datang

menemui Luth, padahal beliau sedang berada di ladang.

Allah berfirman kepada malaikat, 'sesungguhnya Luth akan

memberikan kesaksian tentang mereka dengan empat kali

saksi, maka Al(u izinkan kamu untuk menghancurkan

mereka'. Mereka berkata, .wahai Luth, malam ini kami

hendak bennalam di rumatrmu'. Beliau lalu berkata,

.Tidakkah sampai berita kepadarrru tentang perbuatan

mereka,? Mereka berkata, .Apa perbuatan mereka'? Beliau

menjawab, .Aku bersumpah demi Allah bahwa penduduk

negeri ini benar-benar telah melakukan perbuatan yang

paling keji di muka bumi ini'! Beliau mengatakan hal itu

H lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6D060)'
xt Abdurrazzaq dalam tafsir (21191,192)'
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hingga empat kali! Luth bersumpatr mengenai keadaan

mereka dengan empat kali sumpah. Para utusan itu lalu

masuk ke dalam rumatr bersama-sama dengan beliau."266

18415. Musa bin Hanm menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata:

"Malaikat keluar dari rumatr Ibratrim menuju negeri kaum

Luth. Mereka datang ke tempat itu pada waktu siang hari.

Ketika mereka sampai 6l srmgai Soddom, mereka bertemu

dengan anak perempuan Luth yang sedang mengambil air

untuk keluarganya. Nabi Luth mempunyai dua anak

perempuan, ymg besar bernama Ritsa, dan yang kecil

bernama Zaghrata. Mereka bertanya kepadanya, 'Wahai anak

gadis, apakatr kamu mempunyai tempat tinggal'? Ia berkata,

'Yq namur janganlah kalian masuk terlebih dahulu, diam

saja di tempat ini, tunggu hingga aku datang kepada kalian'.
Ia lalu memisabkan mereka dari kaumnya, kemudian datang

menemui ayahnya, seraya berkata, 'Wahai Ayahku, dua

orang pemuda yang masih berada di ujung kota hendak

menemuimu, dan aku belum pernah melihat wajatr yang lebih
tampan dari mereka. Jadi, jangan biarkan kaummu menawan

mereka, mereka akan merusaknya'!

Kaurrnya itu melarang Nabi Luth menerima tarrru laki-laki,
mereka berkata, 'Biarkanlah kami, karni hendak bertamu ke

rumah seseorang'! Lalu beliau datang dengan membawa

mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain

6 [bnu Jarir Ath-Thabari dalam Toith (l/185) dan Al Baghawi dalam Ma,alim Ab
Tozil QD29).
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keluargaLuth.Namunistrinyakeluarmemberitatrukaumnya,

ia berkata, 'sesungguhnya di rumatr Luth terdapat beberapa

laki-laki yang belum pernatr aku temui wajatr seperti wajah

mereka (sangat tampan)'' Kaumnya Pun segara

rumabnya."267

datang ke

18416. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salama}t

menceritakankepadakamidarilbnulshaq,iaberkata,''Ahli
Taurat mengira keluarnya para utusan dari rumah lbratrim

menujutempatNabiLuthitrr,dilakrrkandenganbebas.
Ketika para utusan datang menemui Luth' beliau merasa

susah dengan kedatangan mereka' tj W'o\!is 
*Dan merasa

sempit dadanya larena kedatangan mereka"' khawatir

kaumnya mencemarkan tamunya' Beliau berkata' ii' t:S

e vi 'Ini adalah luri yang amat sulit'''268

Firman-Ny tz {'ni"li.LJ( 3V "Dan dia berkata' 'Ini adalah

hariyangamatsulit,.,,Iaberkata'..Luthberkata,.Inimerupakanhari
yang sangat buruk, ujian yang besar''" Dikatakan' 

"?a;i'iii 
ti\ 9:ab

tiac *Hari Hta ini sangat sulit'"

Disebutkan perkataan Adi bin Zaid berilut ini:

4? ?'; at)FL 4 ..):.i"t l'4*')0*'',-
"Dan aht belum memperlihatlwn permusuhanmu kepada Zaza'

padahal merepn telah menusulonu pada hari yang sangat sulit'"26e

"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6n60), Ath-Thabari dalut Tarikh (l/185), dan

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/l 35)'

"t Al Bagha*i dalam Ma'alim At-Taruil (3D29)' 
,

"t 
';iL;f;;i 

@lto3)aari syair yang disebutkan oleh Mahbus pada bait pertarnanya:
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Perkataan Ar-Rajiz:

Jt.JJt'rl:-lt'o lt'*L. . . Vt[;tr i_"X-'._*r" ;y-
"Hari yang sangat surit memeras rreberanian urat smafyang htat

lagi sehot sepanjang maso.,i7o

Juga perkataan lainnya:

7-* 9rlui|?n k ..Ut) ,r'5. ,rj,t oI,LtI)

"Dan sesungguhnya rramu, jika ka; tidak menyukai Barrar bin wair
yang menjadikanmu hari yang sangat sulit di lrah"2zl
Perkataan Ka'b bin Ju'ail:

7-* *+avra...ie jkabL\ o_fu:
"Kelompok orang-orangyang bijaksana'* 

"rri* berada di titik' rendoh pada hari yang sangat sulit.,*1z

*rtg S3'./;t & frtirrfii i crGlr sii
"Musuh-musuh itu don pasursn sarib berusaha tenu_menerus menimburkan

kejahatan terhadqku, dan Tuhan yory menguasai Mekah. ,,
Abi ubaidah aaualtaiaz ar gur'an lttzsl\, eiliroi a^ iih ,Aruus (eno,i:
c,lL ), serta Ibnu Athiyah dalam Al Muharror Al Waj iz (3 / 194).2'0 Bait ini disebutkan yry-yri* Ar eur'an eng4)dan Ibnu Jauzi dalam Zad ArMasir (4/136). Abu Ubaidah be*ad

?*t +ti'i*apabilamengalami hal yang sulif,.27r Penyairnya adarah Lu'tiban bin Ashilah, seorang penyair dari golonganKhawarij. Ash,ah 
"q"ts 

nama ibunya. Dise6utkan fiauiuiip"rt .-y**i h\tllii vgr * .;*i ;s,rsu d,rr,;
"Demi ruhan sekiratrya Amir menjawab,.sudah pasti s)rubaib dan temafrnya

Disebutkan datam Moju l, iitr<#r"*>, ffi o*r* datan At Muhorar Atwqib (3n94), At Qurthuui aaam ,qi n^i'tr enr"iit e*G'ignq), daa An__ yrywaAt Uynel4BS).
"" Tidak kami temukan dalanr referensi kami.
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Penakwilan kami sesuai dengan perkataan atrli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18417. Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dali Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, bahwa ashib artinya sangat sulit'273

18418. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, tentang firman Allah,

' ' t' l:ji "Ini adalah hari yang amat sulit," ia berkata,**t,
"sangat sulit.'274

18419. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata"

tentang firman Allah, l;" ii. tg " Ini adalah hari yang

amat sulit." Artinya, hari cobaan, dan hari itu sangat sulit.275

18420. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsatr menceritakan kepada kami dari

Ma'max, dari Qatadah, tentang Ii* 
Allah, 

*1|-*ttort
yang amat sulit," maksudnya adalah sangat sulit''

18421. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Atlah, G i5-li r3i 3Vry 
*Dan dia berkata, 'lni

n3 Lihatlbnu Jauzi dalarrr Zad Al Masir (4t136) dan Al Qurthubi dalarn Al Jami' li
Ahlram Al Qw'an(9174).

2'n Ibnu Abi fratim aaum iarsir (6206l) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At'Tarail
(3Dze)

"' il Baghao,i dalam Ma'alim At-Tarait (31229),dari Qatadatr dan-As-Suddi'
,ro Ab&iazzaqdalam tafsir Qll93) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D061).
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JG *V"ii'r$q

amat sulit '. " Artinya hari yang sangat

ooo

.72
4P-

adalah hori yang
sulit.277

13,( M ;, AL.b*,ti, i.l(5
b

.c/

a:-e cl e#1;x,fiEq iirt :i, as ;$h
@3"rj 3$ K",i41

" D mt fu^rtol, l<ep ado,ruy a lcnurvty a dutgart bu gegas.
gegas. Dan seiar( datutru mqer<a setatu"mtalrut m,

p uhntan p ubwtm y uW tei i. Luth b ql<ma,, iai lraurnlru,
inilah putri.putril<u, mqel<a lebih ilci bagi;, maka

bqtakwatah t<epada ,ulah ilm iarrsdniii;"rr*
mencemolcan (nana)tcu t rt*a"O t*,rrrrt* ini. Tidak

ailal@h iliantaramu seorang yang betakal,.,,
(Qs. Huud ttU: Zg)

.isr ..I:*u T1,"" Allah: 'e'yJ 
,.9r M d AL3F;,:ii i{!,

4t cii;, a $*.ss1tfiy,F ii,t S;di,ii: i-fr il;e@ fu-j 3!, Lroo, d;rost* hepadanyo haunnya dengan
bergegas-gegas. Dan sejah dahulu mcreha seraru merakurcan
perbuatan-perbaaton yang keji Luth berkoto, ,rHoi kaumku, inilahputri'putriku, mere*a lebih suci bagimu, maka bertakwatah kepada

ij!l.j:: ::r_::yr. !":, mencetnarkan (nama)hu terhodaptomuhu ini ridah adahah diantaramu seorang yong berokal,,)
* 

w*lyoffi* 
dalarn tafsir Gno6Ddan Al Mawardi datam A*Nukat wa Al

/-,I rs0
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AbuJa,farberkata:AllahSwTberfirmanunfuk
menyampaikan informasi kepadanya, ''Kaumnya datang kepada Luth,

mereka mencarinya sambil gemetar, bersegera untuk menemui mereka

agar dapat melalarkan homoseksual"'

Dikatakan, ,P i1 f \1 #. u ,h1' 'L?t "seorang laki-laki

menggigil larena kcdinginan, marah, atau demam"' apabila ia

gemetaran, dan dia gemetar karena berusatra berjalan dengan sangat

cepat.

Ar-Rajiz berkata:

7-tVi'iJ
,, Kecepotan akan mengarahkannya kcpada kobodolun.-z7t

Al Muhalhal berkata'

+-$r f, *'i!tx 6:r;l g: oifrts3#
,,Merelra datang sambil ketahttan karena mereka tautananyang

dibm'a dengan penuh lre s omb ongan'"z1e

Penakvrilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18422. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

27E Maiaz Al Qur'an karya Abi Ubaidah (12;94) dan Al Jam{ li Ahkam Al Qur'an

karya Al Qurttrubi (9174).
,, nuit aiout-il dari Bihr Wolir, a*datang dalam Diwan Al Muhahal dari Rabi'ah

(hal. 5l), dari syair yang berkaitan dengan kebanggaan yang berjudul PtJr sJ'
Jylt.
Dalam Al-Lisan (entri: g.rr), Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahkam Al Qur'an

(gt74),danAl Bahr Al Muhithkarya Abu Hayyan (6/186)'

r#..
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah, AlSg;*Dengan bergegas_
gegas, " ia berkata, |F;artinya berjalan dengan cepat.280

18423. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, riwayat yang sama.2El

18424. Al Qasim menceritakan kepada ka,i, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, seperti 16.2s2

18425. Ibnu waki menceritakan kepada kalrri, ia berkata: Abu
Khalid dan Ar Muharibi menceritakan kepada kami dari
Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat" 6fri,iii,ti6
AL*oon datangrah trepadanya kaumnya dengan bergegas-

gegas, " ia berkata" "Mereka berjalan menuju kepadanya.,,283

18426. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, ia berkata, ..Mereka

mendatanginya dengan bergegas kepadanya.,,
Ia berkat4 "Dengan segera."284

18427. Ibnu Abdul A'ra menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari eatadah, tentang firman Allah, A e?;

't0 Mu;ahid aa^m taftir.(har. 3g9), Ibnu Jauzi &,am zad Ar Masir (4/r37)dan AI
," ?ff* dalam Ma'alim rfi-ro*it enZgf.
u'Ibid

lX P* Abi rratim dalam ta&ir (6zo6t).
- Al Bqghawi datam Ma,alim )t_faruit pnZg.
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,,Dengan bergegas.gegas,,, ia berkata, ..Mereka bersegera

kepadanYa."285

1g428. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepadakami,iaberkata:Asbathmenceritakankepadakami

dari As-Suddi, mengenai ayat, ;$l'oi;;;,4 ii6 "Don

datanglah kcpadanya kaumnya dengan bergegas'gegas"' ia

berkata, "Mereka berjalan dengan cepat kepadanya'"286

18429. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada karni, ia berkata: Yahya bin Zakariya

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, ,$y'oili 't', i"li; "Dan donnglah

kcpadarrya knumnya dengan bergegas-gegas"' ia berkata"

"Mereka mempercepat langkah perj alanannya'"

Suff an berkata, "Mereka bersegera kepadanya'"28?

18430. siwar bin Abdullatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan bin Uyainatr berkata, tentang firman Allah, Al'oFi
,,Dengan bergegas.gegas,', ia berkata ''Seakan mereka

saling mendorong."288

18431. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Hafsh bin Humaid

menceritakankepadakamidaxiSyimrbinAthiyah,ia

2s5 Abdur"rraq dalarn tafsir Qtlg3) dan Al Baglrawi dalam Ma'alim At-Tarail

(3t22e).

"u ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612061)'
zr flnu eUi Uuti- auf"rn tfriri61206;) dan Al Baghawi dalan Ma'1lim At-Taruil

<lizg).Kata al iamz yuog urtinyu lari, digunakan pada kalimat: "manusi4 unta,

*t uinut'og temak itu beilari"' 'sj;'i1;'';'+ artinya berlari' lebih rendah dari

lari kencang, n,rmun melebihi jalan yang cepat. LiltatAl'Lisan (entri:.il ).
788 lbid.
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berkata, "Mereka datang dengan tergesa-gesa, antara berjaran
dan berlari.,,289

18432. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:
Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu
Abbas, tentang firman Allah, dL 6F; ,:i1 ii6 *Dan

datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas_gegas,,, ia
berkata, "Bersegera. "2m

x'irman-Nya: iq 6y- V,( 34 ;rg*Dan sejok dahutu
mereka selalu melakukan perbuatan-perbuaton yang kcj i.', Ia berkata,
"sebelum Nabi Luth datang kepada mereka, mereka mendatangi laki-
laki melalui dubur mereka (melatnrkan homoseksual).,, sebagaimana
disebutkan dalam riwayat berikut ini:

18433. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, lj( Ji ,6
+V.3 'ojl?- "Dan sejak dahulu mereka selalu melahtkan
perbuatan-perbuatan yang lnji," ia berkata, ,,Mereka

mendatangi laki-lali. "ze 
t

Firman-Nya. 06. -.:{g r_A J6,,Luth berkata,,Hai kaumht,
inilahputri-putriht'. " Allah swr berfirman untuk menginformasikan

ae lbid
2s Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D063) dan Al Baghawi dalarr Ma,arim At-Tarail(3D2el.a' lbnu Jauzi dalam zad Ar Masir (4/r3g) dan Al Baghawi daram Ma,arim AbTaruil (31229).
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kepadanya, *Ketika kaumnya datang ingin menemui tamunyq Luth

berkata kepada merek4 'Hai kaumku, inilah putri-putriku -yakni
anak perempuan istrinya- nikatrilah mereka'. ?51 iifi '$ 'Mereka

lebih suci bagimu'. " Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

18434. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mghammad bin Tsatg menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, '$ 
O6.

-{S 
:A "Hai kaumku, inilah putri-putriht, mereka lebih suci

bagimu." ia berkata, "Luth memerintatrkan mereka untuk

mengawini peremPuan, seraya berkata' 'Mereka lebih suci

bagimu'."292

18435. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, ia berkata" "Riwayat ini juga sampai kepadaku, dari

Mujahid.'2e3

18436. Ibnu Waki menceritakan kepada kami dari Sufran, dari

dari Mujatrid, tentang firman Allah, "'F lS '$ aF.

Laits,

iljh
uHai kaumku, inilah putri-putriht, mereka lebih suci

bagim4" ia berkata, 'Bukan anak sebenarnya, akan tetapi

adalah umatnya, karena setiap nabi menjadi bapak bagi

trtrtatnya."294

18437. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, ia

,o Abdrrrazzaqdalamtafsir Qll90) dansufranAts-Tsauri dalamTafsir (hal. 13l).
2% Ibid.
2% Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D062), Al Fakhrunazi dalam tafsir (18/33), Al

Mawardi dalan An-Nulrat wa Al UWn Q1488), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil (3D30).
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berkata, tentang firman Allah, F:A $ AF -.;l!i "nar
lraumlat, inilah putri-putrirru, mererra rebih suci bagimu,,, ia
berkata, 'Nabi Luth memerintatrkan mereka untuk menikahi
kaum wanita, dan tidak melakukan kebodohan.,,2ej

18438. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Bisyr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu
Abi Najih berkata, tentang firman Nlah,iK 3fi.$ ;Uerefa
lebih suci bagimu," ia berkat4 "Dianjurlan untuk menikah,
bukannya melakukan kebodohan.,,2e6

18439. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid,
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa,id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang firman Allah, ii atr il;&:F ls 'Hai kaumku, inirahputri-putriht, mereka rebih suci
bagimu," ia berkata, "Beriau memerintarrkan mereka unfuk
menikatri kaum wanita. Nabi Allatr ingin melindungi tamu_
tamunya dengan putri-putriny u1ee7

18440. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin
sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja,far
mengabarkan kepada kami dari Ar-Rabi, tentang firman
Altah, 

-,F g S AS -;{g ,Hai kaumht, inilah putri-
putriku, merera rebih suci bagimu," maksudnya adalah
pernikahan.2es

2es lbide rbnu Abi Hatim daram tafsir Gno$) dan Ar Mawardi daram An-Nukat wa Ar

Tw-daram.tafsy elrgo)dan Ar Fakhrurrazi daram tafsir (18/33).* Litatlbnu lauzi aauy zii ei rt;;ii);;8), dan ia berkata: Menawarkan untukmenikahlon lcaum mukminat atas or*g.r*g kafir kare,na aua nJ,
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18441. Abu Ja'far menceritakan kepadaku dari Ar-Rabi tentang

firman Allah, "# :A'"$ aS $S "na kaumht, inilah

putri-putriht, merelco lebih suci bagimu, " maksudnya adalatr

pemikahan.2s

18442. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu An-

Nu'man Arim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Taid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Syabib Az-zrfri menceritakan kepada kami

dari Abi Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, tentang kaum Luth,

"'61 lS $ Jy .!$ 'nat kaumht, inilah putri-putriht,

mereka lebih suci bagimu," maksudnya adalatr, kaum wanita

adalah anak-anaknya, karena beliau menjadi nabi mereka.

Sebagian qura'mengatakan 'd b qFU. ittl 4t
'nl '*t '$,r'p;Vt ilsitL *Nabi'iiu hendahnya lebih utama

bagi orang-orang mulonin dari diri mereka sendiri, dan istri-

istrinya adatah ibu-ibu mereka, dan dia adalah bqak bagi

mereka."Soo

18443. Musa bin Hartyr menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, i;F-|. ,:i, i'f.)
$y "Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-

Pertama: Dibolehkan dalam syariatrya" dan masih diboletrkan pada awal

permulaan Islam, hingga aktrimya dihapus. Al Hasan yang mengatakan hal

tersebut.
Kedua: Mengatakan batrwa ditawarkan untuk melakukan hal itu dengan syarat

mereka masuk Islam. Itu menurut pendapat Az-Zt$ai.
Lthat juga An-Nukat wa Al Uyunkarya Al Mawardi Q1488).

2e lbid.,* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (62062),Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (4/138),

dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Qla&D.
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gegas, " ia berkat4 "Mereka berkat4 'Bukankah kami telah
melarangmu menerima tamu laki-laki,? Beliau lalu berkata,

# fi S aS *b tiu-*-o.'Hai traumtat, inilah putri-
putriht, mereka rebih suci bagimu', jika kamu hendak
menjadi petaku-pelatru.34; 'J5 L f;i ,na* adakah
diantaramu s eorang yang beraldl, ?,'30r

18444. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,
"Ketika para utusan datang kepada Luth, kaumnya
mendatangi merek4 dan pada saat mereka mendapat
informasi tentang mereka, maka dengan serta-merta mereka
mempercepat langkatr mereka menuju kepadanya. Mereka
mengira hanya Allah yang lebih mengetatrui batrwa istri
Luthlatr yang memberikan informasi mengenai tempat tarnu
mereka kepada kaumnya. Istrinya berkat4 .gs$rngguhnla

Luth kedatangan tarnu yang sangat tampan, dan aku belum
pernah melihat ada yang lebih tampan dari mereka,. Mereka
mendatangi laki-raki dengan pen,tr nafsu, bukan dengan
kaum perempuut, perbuatan keji (homoseksual) yang belum
pernatr didahului oleh seorang manusia pun di alam raya ini.
Tatkala mereka mendatangi Luth, mereka berkata, aqi {j6Jeii & 'Dan buknnkah kami telah melarangmu dari
(melindungi) manusia'. (es. Al Hijr [15]: Z0) Artinya,
bukankah telah kami katakan kepadarnu, .Tidak ada seorang
pun yang boreh mendekatimu, maka jika kami mendapatkan
seseoftulg berada di sisimq maka kami pasti akan merakukan
perbuatan keji tersebut,. ,F :A ii OU:. ilp ,*- J6

30t As-Snyuthi dalam Ad-Dw At Mmtsur (3/342).
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'Luth berkato, "Hai lcaumlw, inilah putri'putriht, merelw

lebih suci bagimu".' Aku menebus tamuku dengan kaum

wanita untuk kalian, dan janganlatr kalian meninggalkan

mereka kecuali hiogga apa yang dihalalkan dari

pernikahan.302

18445. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, 6y;. 
-rSP "Inilah putri-putriht," ia berkata' "Kaum

wanita."3o3

Para qurra' berselisih pendapat mengenai bacaan ayat

"'F :A '$ "Mereka lebih suci bagimu' "

Mayoritas qwra'membaca -iLl "lebih suci" dengan raJa''

agar menjadikan kalim at $ "mereka" menjadi isim, dan fifi *UUtt
lifr *lebih suci" dengan rafa'.

su,ci " meqiadi khabamya. Seakan-akan dikatakan, "Putri-putriku lebih

suci bagimu dari perbuatan keji (homoseksual) yang kalian inginkan

terhadap kaum laki-laki.

Disebutkan dari Isa bin Umar Al Bashri, batrwa ia

membacany"'*1$ "mereka lebih suci" bagimu, dengan me-naslwb-

kan lafaztr ]drf 
*lebih suci".

Sebagian ulama nahwu Bashrah berpendapat, "Kalimat ini

tidak ada, maka apabila di antara isim dan khabar terdapat isim-isim

yang disembruryi ka1- (mudhmar), maka khabar y'' il-ny a berkedudukan

sebagai nashab, karena tidak membutuhkan khabar.

3@ Tidak kami temukan dalam referensi kami.
303 Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4/138) dan Al Qurthubi dalam At Jamt ti Ahkam

Al Qur'an(9176).
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Sebagian ulama nahwu Kufah berpendapat, ..Orang yang me_
nashab-kawrya berarti menjadinya nakirah, yang keruar dari kategori
ma'rifat, dan lafazh '$ 

"mererw,, hanya sebagai sandaran bagi fi,it
dan tidak memiliki fungsi dalam perubahan kedud,kan f il itu sendiri.

Sebagian lain dari mereka mendengar bangsa Arab berkata rii
* 6tl ri *toi adarah zud.' Ia berkata, .Menjadikannya 

khabar
untuk hadza, seperti perkataan, "h 6r;J jir .ri ori .aaaat AMulhh
itu sendiri'. Sesungguhnya tiaat fotetr-,ort"tutt* kata kerja di sini
karena kedekatan jawaban perkataan. Dengan demikian, kedua
kalimat itu tidak bisa berkumpul lantaran saling bertentangan, karena
khabar itu sudatr diketahui, sedangkan khabar tentang mubtada
merupakan adalah kalimat yang ada padanya, ,r>6 ti rif ti, .Ini aku
datang'. Atau, ?.U5,'$ lfi),Zaid, itu seorang yang alim,. Oleh karena
itu, tidak boleh memastrkkan karimat yang sudah diketahui dengan
kalimat masa sekarang, karena bertolak berakang. Jadi, kalimat itu
tidak dibolehkan.,,

Abu Jarfar berkata: Menurutku, bacaan yang dibacq yang,rry"lil 
T"yrrrtrya, adalah bacaan yang dibac a rafa, Iij lf'fJ "Merelca lebih suci bagimr," karena semua orang di seruruh

penjuru dunia menyatakan kesepakatannya sekaligus kebenaran bul<ti
itu dalam segi bahasa Arab, dan sesudah nashab pun dibenarkan
dalam membacanya.

Firman-Nya: "r* A gti, SS X'l$iE "uoro bertakwalah
lrepada Allah dan janganrah kamu mencemarkan (nama)fu terhadap
tamuht ini." ra berkata, 'rffahai manusiq takutlah kepada Alhh dan
hindarilah sebab-sebab yang mengundang siksa-Nya, yaitu perbuatan
keji yang karnu datangkan dan kamu cari.,,

.rEIrgoL
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"r* a Ui *S "Dan ianganlah kamu mencemarkan

(nama)ht ierhadap tamulat ini." la berkata, "Juga janganlatr kalian

membuatku merasa terhina dan malu dengan perbuatan kalian

terhadap tamuku, karena mereka tidak menyukai perbuatan kalian

terhadap mereka." Kata adh-dhaif dalam pembatrasan ini

menggunakan lata/r- mufrad (tunggal), namun bermakna iamak

(banyak). Bangsa Arab biasa menyebut kata adh-dhaif untuk

menunjukkan satu atau banyak, padahal itu adalatr bentuk kata

tunggal. Sebagaimana mereka berkata J:b i:ji iU &; "seorang

laki-laki yang adil dan kaum yang adil."

Firman-Ny tz 3i3 U K" $\ *ndok adakah diontaramu

seorang yang berakal." la berkata, 'Tidak adakatr di antara kalian

seorang laki-laki yang berakal, agar dapat mencegah orang-orang

yang hendak melakukan perbuatan keji terhadap tamu-tamuku,

sehingga orang itu dapat menghalangi perbuatan yang tidak wajar di

antara mereka?"

Hal itu dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

18446. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

Allah, U) -J-,tU; V, L A\ "c* A e'F $ Ar r$$ * ua*'$ c* a pi? ri'i11 !-#E 
*

bertalcvtalah trcpada Allah dan ianganlah kamu

mencemarlran (nama)ht terhadap tamuht ini. Tidak adaluh

diantaramu seorang yang berakal." Artinya, seorang yang

mengetahui kebenaran dan mencegah perbuatan mungkar'3u

ooo

'* Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D30).
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@ ii u 55 tr'{," e q(;.,t9 (, (+';i, Uu
" Mq el<a menj aw ab, .S eszngrr hny a t<ffiuu tclah tatut

bahwal'ami tidak mempunyai r<cinginarl terhadap Dutri.putrhrw; dan sexmggurn yot@nuu tentu *g"tot*i apa
y ang sebenarny a l<mni le,hendaki' .,,

(Qs. Huud Utl:29)

Takrril firman Arrah: y 56 "i{," b$f;. 96C A;.;i, U6,
$ (Iure,e*o mcnjowab, nsesungguhnya 

homu terah tahu bohwa
hami tidah mempunyai heinginan terhadap patri-patrimu; dan
sesanggahnyo kamu tentu mcngetahui apa yang sebenarnya komi
hehendohin)

Abu Ja'far berkate: Allah SWT trerfirman, ,,Kaum Luth
berkata kepada Nabi Luth, a;';1, 'sesungguhnya kamu telah tahu,,

:* Luh, 
-# e. i*rg. A 6 C. ,,Battwa kami tidak mempurryai

keinginan terhadap putri-putrimu," karena mereka bukanlah istri-istri
karni. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:
18447. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Saramarr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

1r*, q e 49. C 6 C Lry Ilt $6, uMeretca 
menjawab,

'Sesungguhrrya kamu telah tahu bahwa kami tidak
mempunyai lceinginan terhadap putri_putrimu,.,, Artinyq
terhadap istri-ishi. $U g ,!iy ,,Do, 

sesungguhnya *amu
tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami ftehendahi.,tsos

36 rbnu Abi Hatim dalaur afsir Gno$) dan lbnu Jauzi dalm Zad Al Masir(4n3e).

r-,I :=-r l--
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Firman-Nya: '$ U t6 iiy "Don sesungguhnya kamu tentu

mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Ia berkata,

"Mereka berkata, 'Wahai Luth, sesungguhnya kamu tentu mengetahui

bahwa hasrat kami bukan kepada putri-putimu, dan apa yang kami

kehendaki adalah apa yang kamu larang terhadap kami."

Penakwilan karni sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18448. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, mengenai ayat, :$ U 15 ;iy "Dan

sesungguhnya kamu tentu tnengetahui apa yang sebenarnya

lrami kehendaH." Maksudnya, kami menginginkan laki-

laki.306

18449. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

Ahh, ql U 5{J ;iy "Dan sesungguhnya kamu tentu

mengetahui apa yang sebenarnya komi kehendaki. " Artinya,

hasrat kami bukan itu. Ketika mereka tidak mengindahkan

perkataan beliau serta tidak menerima apa-apa yang

ditawarkan kepada mereka mengenai perkara putri-putriny4

#$ $ Jy es( 5 '$ & O "J 5 36 *Luth bertrata,

'Seandainya aht ada nempunyai kehtatan (untuk

menolabnu) atau lulau alru dapat berlindung kepoda

keluargayang htat (tentu aku lakukan)'.'ts07

ooo

36 Ibnu Abi Hatim datam tafsir (6D0il) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3R30).

30 Ibnu Abi Hatim dalam ta&ir Gf2M4).
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@ *+r {: JYer( 5 t:''&,OtJ 5 3(,

"l-uth bqlata,' Seandainy a al<u ada mempuny ai l'clantart
(untuk menalalcnn) atau l<alru ol* d.apu bulhhmg

lnpoda kchnrgo y ang l<uat (tenta alil lakul,l;rrr)' .u

(Qs. Huud [1U: 80)

Taknvil lirman Altah: @*;1l $ Jyerf.S;3'{-,0"; tr36
(Luth berkata, "seandainya aku ada mempunyai kehuatan [untuk
menolakmuJ atau kalau ahu dapat berlindung hepada keluarga

yang haat [tentu aku lakuhanJ)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Ketika mereka

mendatangi Nabi Luth, beliau berkata kepada kaumnya pada saat

mereka tidak menerima, kecuali bersikeras untuk tetap melakukan

perbuatan keji tersebut, dan beliau putus asa untuk menawarkan

sesuatu yang dapat mereka terima. '$'l-,,lttl "seandainya aht ada

mempunyai kehtatan (untuk menolalonu)." Maksudnya penolong

yang dapat menolong dan membantuku atas kalian,*)a $ lyetf,J
"Atau lralau alat dapat berlindung ftepada keluarga yang htat (tentu

aht tafutrnn)." Agar aku dapat menghalangi perbuatan yang hendak

kamu lakukan terhadap tamu-tamuku.

Dihilangkan jawab J *t"k menunjukkan pembicaraan

atasnya, juga karena maknanya sudatr dapat dipahami dan dimengerti.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18450. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami
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dari As-suddi, mengenai ayat, ;6 ite)'- 5'';;, '&,0'"t 1

*$ "seandainya aht ada mempultyai pehtatan (untuk

menolalonu) atau kalau aht dapat berlindung kepada

lreluarga yang lant (tentu afu lafukan), " ia berkata, "Tentara

yang kuat agar dapat memerangi kalian'"3o8

18451. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, )*a {3 ly-,stf,J "At" kalau aht dapat berlindung

lrepada kcluirga yang htat (tentu aht lahtpan)," ia berkata,

"Keluarga."3@

18452. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami dfii Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang firman Allah, *$ {: ll-"xepaaa kcluirga yang

htat (tentu afu I afukan), " ia 6erka4 "Keluarga' "3 
I 0

18453. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak bin Fadhalatt

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, mengenai ayat, 5
FS fi 6Lo)" "Atau kalau aht dapat berlindung lrepada

lceluarga yang hnt (tentu afu lahtkan), " ia berkata, "Kepada

manusia yang kuat."3ll

3ffi As-suyuthi dalam Ad-Dur Al Mantsur (31343), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir serta lbnu Abi Hatim.
3, Abdurrazzaq dalam tafsir Qll96). Lihat Al Baghawi dalan Ma'olim At-Taruil

(3t230)dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhrrr Al Waiiz (31195)'
3ro lbid
"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (620il).
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18454. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, tentang firman Allah,J

## ,{S 6y-urti. 
,,Atau lulau aht dapat berlindung kepada

lrctuar[a yang kuat (tentu aht tahtkan),,, iaberkat' "Telah

sampai kepada kami bahwa Allah tidak mengutus seorang

nabi pun sesudatr Nabi Luth, kecuali nabi itu berada dalam

bilangan yang banyak dari kaumnya, hinggaNabi SAW'"312

18455. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

tentang firman Allah, )r9 # ll,ert;5'',3 '&OiJ I
"seandainya aht ada memPmyai kchtatan (untuk

menolalonu) atau kalau aht dapat berlindung kepada

lreluarga yang htat (tentu aht lahtkan)," artinya adalah,

(andaiada)keluargayangdapatmelindungilu'atau
kelompokyangdapatmenolongku,tenfulatrakuakan
menghalangi apa yang terjadi di antara kalian dan di antara

irri.3l3

18456. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah,

*$ ,ft 6\,-,srt:' 5 '';:' 'F-,'l"J i "seanaainva aht ada

mempunyai kelantan (untuk menolabnu) atau lmlau aht

3r2 HR. At-Tirmidzi dalam Tafsir At Qur'an (3116), dengan redaksi: "Allah tidak

menguhts seorang nabi sesudafunya, kecuali nabi itu berada dalam bilangan yang

b-V-rk dari kaumnya." Setta Ahmad dalam Musnad Q I 332)'
3!3 Lil;i Abdurrazzaq'dalam tafsir Qllg6), dari Qatadall dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tarail (3 1230).
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dapat berlindung kepada keluarga yang htat (tentu aht

Iahtkan)," ia berkata, "Maksudnya adalah keluarga."314

18457. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Aul
dari Al Hasan, batrwaketikaayat ini ditunrrkan, $'{.',Oit 5
*S rfi,\W(i\ "seandainya aht ada mempunyai pelantan

(untuk menolahnu) atau kalau aht dopat berlindung kcpada

lreluarga yang htat (tentu aht lahtkan), " Rasulullah SAW

bersabda, "semoga Allah meratrmati Luth. Sungguh, ia telatr

berlindung pada benteng yang kuat."3l5

18458. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al Hasan,

ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Allatr memberikan

rahnrat kepada saudaraku Luth. Sungguh, ia telatr berlindung

pada benteng yang kuat, maka apa saja dapat berlindung di

dalamnya."3l6

18459. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah

dan Abdurratrim menceritakan kepada kami dari Muhammad

bin Amr, ia berkata: Abu Salamah menceritakan kepada kami

dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"n Abdu rr"un dalam tafsir Qll96) dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz
(3/le5).

"' fn. Al Bukhari dalalrrr Al Ahadits Al Anbiaa' (3372), dengan redal<si: "Dan
Allah merahntati Luth Sungguh ia telah berlindung pada benteng yang htat."
Muslim dalanAl Iman (tsl) danAl Hakim dalanAl Musta&ak(21561), dengan

redaksi: "Allal, merahmati Luth ia dapat berlin&tng pado bentengyang kuat."
316 Telah terdatulu periwayatannya.
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"Semoga Allah merahmsti Luth. Sesungguhnya beliau telah

berlindung pada benteng yang kokoh, l@tika beliau berkata

lepada kaumnya, 'Seandafurya aht mempwryai kehtatan,

atau berlindung pada benteng yong htat', nisccya Allah

tidak mengutus seorang nabi pun sesudahnya kccuali nabi itu

b erlimpah lce kayaan diantara kaumrqta. "

Mnhammad berkata "Ats-tsary,ah artinya banyak dan

1*1.''317

18460. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin IGtsfu menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Salamatr menceritakan kepada kami dad Abi Hurairah,

dari Nabi SAW, riwayat yang sama.3r8

18461. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman

bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Amr,

dari Abi Salamatr, dari Nabi SAW, riwayat yang sama.3le

18462. Z*ariya bin Yahya bin Aban Al Mashri menceritakan

kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Talid menceritakan kepada

"7 m' At-Tirmidzi dalan Tafsir Al Qur'an (3116), dengan redaksi: "Dan rahmat
Allah atas Nabi Luth. Sesungguhnya ia dapat berlindung pada benteng yang
htat...."

3 rE Telah terdahulu periwayatannya.
3re lbid.
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kami, ia berkata: Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Bakar bin Mudhar menceritakan

kepadaku dari Amr bin Al Harits, dari Yunus bin Zaid, dari

Ibnu Asy-Syihab Az'Zud,tli, ia berkata: Abu Salamatr bin

Abdurrahman dan Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan

kepadaku dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullatr SAW

bersabda,

"semoga Allah merahmati Luth. Sungguh, ia dapat

berlitdung pada benteng yang htat. "320

18463. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Asy-Syihab, dari Abi

Salamah bin Abdunatrman dan Sa'id bin Al Musayyab, dari

Abi Hurairah, bahwa Rasulullatr SAW bersabda. Ia

menyebutkan riwayat yang sama.32l

18464. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salarnatr menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairatr,

bahwa Rasulullah SAW bersaMa mengenai ayat, lt etf" J
)*A {3 ",lrou kalau aht dapat berlindung kepada keluarga

yang htat (tentu aht lahtkan)."

3D m, Al Butfiari dalam Al Ahadits Al Anbiaa' (3372), dengan redalcsi:. "Dan
Allah merahmati Luth. Sungguh, ia telah b*lindung pada benteng yang htat."
Muslim dalam Al Imm ( I 5 I ) dan Al Hakim dalan Al Mtuta& ak (21 561).

'21 Telah terdahulu periwayatannya.

*'* f" JL.,|\U ok u 'Gi?tt gt

F;iE l
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"Ia berlindung kcpada kcluargayang latat."

Maksudnya adalah Allatr SWT.

Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak ada seorang nabi yang diutus sesudahnya kccuali nabi

itu berlimpah treksyaan diantara kaumrqn."3D

18465. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Luhai'atl

menceritakan kepada kami dari Abi Yunus, Abi Hurairalt

mendengar cerita dari Nabi SAW, beliau bersabdq "Semoga

Allah merahmati Luth. Sesungguhnya ia dapat berlindung

pada benteng yang htat. "323

18466. ...ia berkata: Ibnu Abi Maryam Sa'id bin Abdul Hakarn

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurratrman bin Abi
Az-Znad menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari

Abdurrahman Al A'raj, dari Abi Huraimh RA, dari Nabi

SAW, riwayat yang serupa.32a

32 HR. At-Tirmidzi dalan Tafsir Al Qur'an (3116), dengan redaksi; "Allah tidak
mengutus seorang nabi sesudahrya kecaali nabi itu berada dalam bilanganyang
banyak dari kaumrrya. " Jumlah yang banyak dan kekuatan yang kokoh. Al
Hakim daldm Al Mustadrak (21 561).

323 Telah terdahulu periwayatannya.
324 lbid-

**:' f" JL,s:V oei

yj'u i::; u:ll,q'u |fi.li,r c; fi
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18467. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, bahwa Nabi Allah sAw apabila

membaca ayat ini, atau didatangkan ayat ini, maka beliau

bersabda, "semoga Allah merahmati Luth' Sesunggurrya ia

b enar -benar dapat berlindung pada b ent eng yang lanat' "

Disebutkan pula kepada kami batrwa Allah tidak mengutus

seorang nabi pgn sesudah Nabi Luth kecuali nabi itu berada

datam bilangan yang banyak dari kaumnya, hingga Allah

mengutus nabimu dalam jumlah yang banyak dari

kaumnya.32s

Dikatakan, "Orang yang meminta perlindungan kepada

keluarga yang kuat.. Aku meminta perlindungan kepadamu,

maka aktr berlindung kepadamu. Maknanya adalah, aku

mer{adi berlindung kepadamu dan bergabung.

Sebagaimana perkataan Ar-Rajiz berikut ini:

06.)ij * trc G
"Berlindung pada salah satu benteng dalam jumlah bilangan

yang banyak dan lcemuliaan yang nompak-"326

mengutus seorfrig nabi sesudahnya kectrali nabi itu berada dalam iumlah yang

banyak dui kmtmnya.- Jumlah yang banyak dan kekuatan (yang kokoh). Ibnu

Abf gatim dalam tafsir (6D064) dan Ibnu Katsir dalam tafsn Q1456).
,,6 Bait ini disebutkan dalan Maiu Al Qur'an karya Abi Ubaidah (11294) dan Ibnu

Jauzi dalam zad Al Masir (41140). Kata ath-thais artinya banyak. Dikatakan,

"Karni memberikan $xtu yang banyak." Air yang banyak artinya berlimpatt

(sebagaimana menurut Ibnu Jauzi). Dalam Al-Lisan.r-l artinya banyak makan,

minun air, dan jumlah yang banyak. Dikatakaq banyak dari segala hal.

...grrtrr 'u 63 J ett-
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Dikatakan,uKetikaLuthmelontarkanucapanini,parautusan

itu maratr karena perkataannya tersebut'"

18468. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdul

Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad

menceritakankepadaku,bahwaiamendengarWatrabbin
Munabbih berkata: Nabi Luth berkata, ll,sl;J$'l.;llJ I
*3 ,f3 "seandainya aht ada mempurryai kchtatan (untuk

menolalonu)ataulalauahldapatberlindunglrepada
lrcluarga yang lant (tentu aht lafukan). 

,, Para utusan itrr lalu

maratrterhadapnya,merekaberkata"..Sesrrrrgguhnya
bentengmu itu benar-benar sangat kuat'"327

ooo

"Pard utus(m knatailat) bql<atar 'Hailnth, sefiingguhnya

kani adatah utus61n rttus(m Tuhanrrutr sel<ali'lr"ali muela

tidsk at<arJ dapat rrlerrgganggrul<mrru, sebab itu' pergildh

dengart nwrt aw a l,chtm ga dm p engil<ut. p (lr]gil<ut l<mrnt di

ollri, malml dmt ianganldh adg seotarrg W di dntqra

l<nru y orrg tertinggal, l<,e,anali kttimu' S esunggutmy a dia

dt<frn ditimpa dzfr yarrg mertimpa mrl,":eliol<mena

327 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tlyun (21490)'

u
,re
tt
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sesurJggul*ya saat iatuhnya ad4& lnpada mrr:el<a ialah di
wakar Subuht bul@r.l<ah Subuh itu sudah ilekat'.u

(Qs. Huud [11]:81)

rarrwl rimln Auah: ,*, alLW- J 4J 3:i GyL}l-$G

43;6 
^u, W.'i;61'4 Jr.fr 'A drt{i,fi i; *4 -ut,l.;

"h'&i 
,;41 &i 'i:"i (Para utusan [mataikatJ bikata, "Hai

Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-

holi mereka tidah akan dapat mengganggu kama, sebab ilu pergilah

dengan mcmbawa helaargo dan pengikut-pengihut kamu di akhir
malam dan janganlah ada seorang pun di ontara kama yang

tertinggal, kecuali istrimu Sesungguhnya dia akan dilimpa adzab

yang menimpa mereha harena sesungguhnya saat jatahnya adzab

kepada mereka ialah di wahtu Subuh; buhankah Subuh itu sudah

dekat n)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman trrtuk
menginformasikan ayat tersebut, "Malaikat berkata kepada Luth,

ketika Nabi Luth berkata kepada kaumny4 $ 6yett;5;3'&OiJ 5
*$ 'seandainya aht ada mempunyai lcehtatan (untuk menolakmu)

atau kolau aht dapat berlindung kepada keluarga yang htat (tentu

aht lafukan) ', dan mereka melihat Luth merasa kesusatran dalam

menghadapi kaumnya karena kedatangan mereka, q3 B(yLh-
i*f-g 'Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan

Tuhanmu'. Kami diufus untuk menghancurkan mereka, dan mereka

tidak akan pernatr bisa mengganggumu serta mengganggu tamu-

tamumu dengan perbuatan keji tersebut, karena perkara itu telah

dimudatrkan bagimu.etfi U &q ;;f' 'Sebab itu pergilah

dengan membm,a kcluarga dan pengihtt-pengikut kamu di akhir
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malam'. Keluarlatr kamu dan keluarg,lmu dari tengah-tengatr mereka

pada alhir malam."

Dikatakan bahwa lafazh csr"j s)1 digunakan untuk makna

perjalanan apabila dilakukan pada malam hari.

Firman-Ny u, '(ifrA iyfr '?4 Lt{.{i "Dan iangantah

ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, lcecuali istrirnu'"

Para qurra' berselisih pendapat dalam membaca qira'at ,*
"pergilah".

Mayoritas qurra' Makkah dan Madinah membaca ,'tl"'
bersambung tanpa ada huruf ftamzah atif,yangdianrbil dari akar kata

Lirt. 
!

Mayoritas ahli qiro'at Kufah dan Bashrah membaca ;t
dengan hamzah alif, yarydiarrbil dari alcarkata ar,'[.

Abu Jatfar berkata: Mentrrutku, pendapat yang tepat adalah,

kedua masing-masing bacaan tersebut dibaca oleh orang yang ahli

dalam qira'at, dan kedua bacaan ini terkenal dalam bangsa arab,

karena kedua kalimat tersebut memiliki satu makna. Jadi, dengan

bacaan ruma saja pembaca membacanya, telah dianggap benar'

Firman Allah: ':tii/, $y"Krruoli istrimu." Mayoritas qurra'

Hrjaj dan Kufatr, serta sebagian qurra' Bashrah, membaca ayat

tersebut dengan nashab, 
-ili'il sl "kecualr istrimu" dengan

penakwilan sebagai berikut, "Berangkatlatr dengan membawa

keluargamu, kecuali istrimu, maka istrinya itu dilarang untuk dibawa

32s eura Makkah dan Madinatr membaca ;t dengan hamzah washal

(bersanrbung). Kelompok lainnya membaca dengan hamza! qath' yang di'

fathah-kan sesudatr huruf /a. Dibolehkan membaca tiaptiap kedua bacaan

iersebut dengan ta/khim ,i dan tarqiq-nya saat berhenti. Lihat Al Budur Az'

Zahirah (hal.235).
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pergi, dan diperintatrkan untuk meninggalkan istrinya bersama dengan

kaumnya.

Sebagian qurra' Bashratr membaca,'8i, \1 " ke cuali i s trimu "
dengan rafa', yang maknanya sebagai berikut, seorang pun tidak ada

yang boleh menoleh atau tertinggal, kecuali istrimu. Jadi,

sesungguhnya Nabi Luth telah keluar dengan mengajak istrinya
bersamanya, padatral Nabi Luth dan orang-orang yang ikut serta

bersamanya dilarang untuk menoleh ke belakang, kecuali istrinya, ia
menoleh ke belakang, maka ia dibinasakan.32e

"fr13 U $4 fry "srrungguhnya dia akan

ditimpa adzab yang menimpa mereka," ia berkata, "sesungguhnya

istrimu akan ditimpa adzab yang akan menimpa kaummu."

GAi iiS"i'bT"Korrno sesungguhnya saat jatuhnya adzab

lrepada mereka ialah di wafuu Subuh," ia berkata, "sesungguhnya
waktu jatuhnya kehancuran kaummu itu adalatr pada waktu Subuh.,
oleh karena itu, Nabi Luth merasa waktu kehancuran mereka masih
lama. Beliau berkat4 "Hancurkanlah mereka dengan segera.,, Namun
mereka berkata, # &i j$7 "Bukonkah Subuh itu sudah dekat?,,

Attiryq pada waktu Subuh, siksaan akan datang menimpa mereka.
Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

18469. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman
Allah, #'&i j$ "But*rkah Subuh itu sudah detrat.,,

"'fbnu Katsir dan Abu Amr membaca cLJIyrIt dengan rafa' menladi badal
(pengganti).

Lainnya mernbaca'ifi{ { aengan nashab.

Lihaf. Al Muhurar Al wajb karya Ibnu Athiyah (3fi96) dar At Budttr Az-
Zahirah (tral.235).
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Artinya, siksaan akan datang menimpa pada waktu Subuh

malam ini, maka laksanakan apa yang telatr diperintahkan

kepadamu.33o

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsil. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18470. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Ja'fat, dari Sa'id, ia berkata:

"Para utusan itu pergi dari tempat Ibrahim menuju tempat

Luth, maka tatkala mereka datang ke tempat Luth, dan Allah

telah menyebutkan ihwal mereka, Jibril berkata kepada Luth,

"wahai Luth, ay{rgLL, tii;Ji Ly"l35' r> yt'(*;- St

'sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri

(Soddom) ini, sesungguhnya pendudubtya adalah orang-

orang yang zhalim'.' Luth berkata kepada merek4 "Kalian

hancurkan mereka sekarang!" Jibril AS berkata kepadanya,

y-1, eAi 6'LAl 'ii"i L1"K*rro sesungguhnva saat

jatuhnya adzab -kcpada mereka ialah di wabu Subuh;

bukonkah Subuh itu sudah dekat." Lalu diturunkan ayat

kepada Luth, # '&i 3l "Bukankah Subuh itu sudah

dekat."

Beliau lalu diperintatrkan untuk pergi dengan membawa

keluarganya pada a}fiir malam, dan tidak boleh ada seorang

pun yang tertinggal kecuali istrinya. Beliau pun pergi.

Tatkala waktu kehancuran tiba, Jibril datang dengan

sayapnya, lalu sayap itu diangkat, hingga penduduk langit

mendengar suara kokokan ayam jantan dan gonggongan

anjing, lalu ia menjadikan negeri kaum Luth yang ada di atas

330 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612067).
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menjadi di bawah, dan menghujani negeri itu dengan batu
dart Sijjil. Istri Luth mendengar suara reruntuhan, maka ia
berkata, "Bangunlatr!" Namun batu itu mengenai dirinya,
maka ia pun terbuntrh.33l

18471. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: ya'qub

menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Humaid, dari
syimr bin AthiyalL ia berkata, "Luth telah menasihati istrinya
untuk tidak menyebarkan rahasia tamu-tamunya.,,

Ia berkat4 *Jibril dan orang yang bersarnanya itu masuk ke
dalam rumatr Luth, maka istrinya melihat bentuk rupa
mereka. Ia belum pernah melihat orang yang tampan seperti

mereka" maka ia bergegas pergi untuk menyampaikan berita
tersebut kepada kaumnya. Ia mendatangi sebuatr tempat
perkurnpulan, lalu berkata dengan menggunakan kedua
tangannya sebagai isyarat. Mereka pun datang dengan

tergesa-tergesa, berjalan di antara berlari dan berjalan. Ketika
mereka sampai kepada Luth, Luth berkata kepada mereka

sesuai dengan .yang difirmankan Allah dalam kitab-Nya.
Jibril berkata AL'6; J E b, 4 Lh ,Hai Luth,
sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, setrati-
lrali mereka tidak akan dapat ,nengganggu kamu,. Ia berkata
dengan menggunakan tangannya. Ia lalu membutakan mata
merek4 menjadikan mereka mencari-cari tamu-tamu
tersebut, hingga mereka menubruk dinding, karena mereka

tidak dapat melihat. "332

3t' Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Tsikh (l/186) dan Ibnu Abi Hatim datam tafsir
(6D078).

332 lbnu Jarir Ath-Thabari dalam Tarith(l/I86).
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18472. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Hudzaifatr, ia berkata,

,.Tatkala istrinya melihat mereka -yakni 
para utusan-

istrinya tidak mampu menahan diri turtuk tidak melala*an

kejahatan, maka ia pergi untuk memberitatrukan mereka,

.Beberapa tamu telah datang ke rumah Luth, dan aku belum

pernahmelihatkaumyangwajatrnyalebihtampandari
mereka'!"

Ia berkata, "Aku tidak mengetatruinya, kecuali ia berkata,

.Jugatidakadayanglebihputihdanlebihharum(daripada

mereka)'. Mereka lalu datang dengan tergesa-gesa'

sebagaimana firmanNya. Luth pun menutup pintr. Mereka

pun mengeraskan ketukan pinhrlrya. Jibril lalu meminta izin

kepada Tuhannya untuk menyiksa merek4 dan Jibril

diizinkan, maka ia menutup mereka dengan sayapnya'

membiarkan mereka dalam keadaan buta bolak balik dalam

kegelapan malam yang sangat pekat, yang datang kepad3

mereka. ).

Para utusan itu latu mengabarkan maksud kedatangannya

kepada beliau, i,$ Sifry'srrungguhny.a 
payi adalah utusan'

utusan Trhonrir'. &" q$' ;lt i; 'Sebab itu

pergilah dengan *r*io*o peluarga dan pengihtt-pengihtt

knmu di aWir nalam'."

Telatr disebutkan kepada kami bahwa pada saat Luth

mengajak istrinya keluar dari negeri itu, istrinya mendengar

suara, lalu ia menoleh ke belakang, maka Allah mengirimkan

sebuatr batu untuknya, dan batu itu pun membinasakannya.
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Firman-Nya, # 'dbi Ji! €Ai 'is"i Ly "Ko,rru
sesungguhrrya saat jatuhnya adzab kcpada mereka ialah di

waldu Subuh; bukanlcah Subuh itu sudah dekat.u

Nabi Allatr menghendaki siksa itu dipercepat. Namun mereka

berkata #, 'iri Jii "Bukankah Subuh itu sudah

dekat.'ts33

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakarn bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Amr bin Qais Al Mula'i menceritakan kepada kami dari

Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, ia berkata, "Istrinya pun pergi

-yakni 
ishi Luttr- ketika melihat mereka, yakni ketika

melihat para utusaq ia pergi menemui kaumny4 lalu berkata

'Sesungguhnya malam ini ada beberapa orang tamu yang

belum pernah aku melihat wajatr tampan dan harum mewangi

seperti mereka'. Dengan serta-merta kaumnya itu mendatangi

rumah Luth. Mereka tergesa-gesa menuju ke sana. Kemudian

mereka berdesak-desakkan berkumpul di depan pintu rumah

Luth. Luth lalu berkat4 '"*.o KtL-6Y. ;{Y Jt 'Inilah putrt-

putriht (kmtinlah dengan mereka), jifu kamu hendak

berbuat (secara yang halal) '. (Qs. Al Hijr [15]: 7l). Namun

mereka berkata, <4Jfi & -qi plf 'Oo, bukankah kami

telah melmangmu dari (melindungi) manusia'.

Mereka memaksa masuk unhrk bertemu utusan-ufusan

tersebut (malaikat), dan utusan-utusan tersebut pun menerima

mereka. Namun utusan-utusan tersebut kemudian

membutakan mata mereka. Mereka lalu berkata 'Wahai

Luttu karni datang menemui kaum dengan sebuatr sihir yang

Ibnu Jarir dalamTcilh (l/186, lE7).
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dapat menyihir mereka, sebagaimana kamu, hingga sampai

waktu pagi'."

Ia berkata, "Jibril membawa empat negeri Luth, yang pada

masing-masing kota terdapat seratus ribu, lalu mereka

diangkat dengan sayapnya hingga berada di antara langit dan

bumi,sehinggapenduduklangitmendengarkokokanayam
jantan mereka. Mereka lalu dibalik. Allah menjadikan negeri

kaum Luth yang berada di atas menjadi di bawah'-334

18174. Mghammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma,mar, dari Qatadatr, ia berkata: Hudzaifatr berkata,

"Ketika para utusan itu telah memasuki rumatr Nabi Luth,

istri Nabi Luth yang tidak kuasa untuk tidak melakukan

perbuatanjatratprrnpergiuntrrkmengabarkankaumnya.[a

-berkataftepadakaumnya),.MalaminiLuthkedatan$an
beberapa orang tarnu yang tidak pemah aku melihat orang-

orangyanglebihtarnpanwajatrnyadarimereka'.Mereka
pun datang dengan tergesa-gesa, mempercepat langkalt

merekaagarsegerasampaikerumatrLuth,lalupemilik
rumatr berdiri untuk mengunci pinfu -ia berkata:

menutupnya- dan Jibril meminta izin untuk mendatangkan

siksaarrkepadamereka,taluiadiizirrkan,makaJibril
memukulwajatrmerekadengansayapnya'membiarkan
mereka menjadi buta, membuat mereka berjalan dikegelapan

malam.

Mereka lalu berkata , #;Lrfi fiWtM- d S !-'t ty-iti,Vt Jy'A '?4-J$X-{J ,9, '4 'sesunsguhnva *nmi

3" Ibid
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adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali merela tidak

alran dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan

membavta kcluarga dan pengikut-pengilafi kamu di aWtir

malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang

tertinggal, kecuali istrimu'. "

Ia berkata, "Telah sampai kepada kami (berita) bahwa

istrinya mendengar suara, lalu ia menoleh ke belakang,

kemudian tertimpa batu, karena dia termasuk bagian kaum

yang menyimpang, yang telah diketahui tempat dan

kedudukannya."33s

18475. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Hudzaifah,

dengan riwayat yang serupa,hanya saja ia berkatam "Mereka

mempercepat langkah kaki mereka menuju rumah Luth.u335

18476. Musa bin Hanrn menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika
Luth berkat4 *$1fi lyatr,Jrj'&OK,JiJ J ','Seandainya

aht ada mempurryai kclatatan (untuk menolalonu) atau lalau
alat dapat berlindung kepada lceluarga yang htat (tentu aht
lafukan)', Jibril langsung membentangkan sayapnya, lalu

mencukil mata mereka, hingga membuat sebagian mereka

mengeluarkan kotoran dari dubur mereka dan sebagian lagi

buta. Mereka pun berkata, 'Tolong, tolong, sesungguhnya di

"'Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Tarikh (l/187) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(6/2066).

"u lbnu Abi Hatim dalam tafsir (612066).
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dalam rumah Luth ada sihir yang tidak ada di permukaan

bumi ini'!

Oleh karena itu, Allah berfirmao" -9,$ -rr| e:i:)i'itr;
;;,$i 'oo, sesunggulvrya mereka telah membuiubtya (agar

menyerahkon) tammya (kcpada mereka), lalu liami butakan

mata merefrz'. (Qs.Al Qamar [51J: 37)

Mereka (para utrsan) juga berkata kepada Lulh, J .q $""tGy

Jyfr 'A4 Lix.{j,fi i; & $\ fi u.YW-
(# 'iy 1$\fi'sesunggulurya Kotti adaloh utusan'utusan

Tuhanmu sekali-kali mereka tidak akm doryt mengganggu

fomu, sebab in pergilah dengan menbawa keluuga dan

pengihtt-pengihtt kamu di akhir malan dot ianganlah ada

seorang Pun di antara kamu yang tertingal, kcculi istrimu

Sesungguhnya dia akan ditimpa adzab'- Ikutilah keluargamu

dari belakang! Pergitah dengan merek4 6#3 e W
'Dan terustranlah perialanan kc tempat yang diperintahlan

kcpadamu'. (Qs.Al Hijr [15]: 65)

Allah lalu mengeluarkan mereka ke negeri Syam, dan Luth

berkatao 'Hancurkanlah mereka sekarang'! Namun mereka

berkata, 'sesungguhnya kami hanya diperintahkan pada

waktu Subuh. Bukankah waktu Subuh itu sudahdekat'?

Tatkala terjadi sihir itu, Luth dan kelurganyabeserta istrinya

keluar dari tempat tersebut" sebagaimana firman-Ny U'JU=jy

# i44 \l 'Kecuali kctuuga Luttt Mereka Kami

ielamatkan di waWtt sebelum faio menyingsing'' " (Qs' Al

Qamar l54l:34)337

,,' Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam Toitth (l/187) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir

(6D067).
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18477. Al Mtrtsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Ishaq

mencedtakankepadakami,iaberkata:Isma'ilbinAMul
IkrimmenceritakankepadakamidariAMushshama4
bahwaiamendengarWahabbinMrmabbihberkata
'?enduduknegeriSoddomyangditinggaliolehNabiLuth
adalahkarrmlaki.lakiyangtidakmemprmyaihasratterhadap

kaumwanita.KetikaAllahmelihathaltersebut,Dia
menguhrs malaikat untuk menyiksa mercka Utusan itu lalu

datang kgPada Ibrahim'

Tentangperkaralbrahimdanutr:san.rrhrsan-Nya"telah
disebutkanAllahdidalamkitab.Nya.Jadi,tatkalamereka
menyampaikan berita gembira kepada Saratl dengan

kehadiranseoranganak,merekasedangberdiri'danlbrahim

berdiri bersama mereka, sambil mengiringi perjalanan

merekaBeliaulatuberkata.Beritahukanlatrkepadaku
alasan kalian diuhrs? Adakah urusan penting lainnya'?

Mereka berkata, 'sesungguhnya kami diutus kepada

pendudrrkSoddomrrntukmenghancurkanpenduduktersebut

karenamerekaadalahkaumyangtetatrmelalorkantindak
amoral.Me,rekatidakmempunyaihasratterhadapkaum
wanita'. Ibrahim lalu berkata 'sesunggubnya dalam negeri

ituterdapatlimapulrrhorangshalih,?Merekaberkata,
.Kalau begfu kami tidak akan me,nyiksa mereka,. Beliau

kemudian mengrrangi jumlah bilangan tersebut seraya

berkat4 .Ahli bait,? Mereka berkata' .Jika di dalam rumatl

tersebuttinggalorangyangshalih?(marcuanyaadalahLuth

dankelrrarganya),.Merekalalubertata'''Sesunggrrhnya
isEirya meogikuti kaumnYa''

T:eI
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Tatkala Ibrahim putus asa, beliau prm perg, sedangkan

mereka menenrskan perjalanannya menuju negeri Soddom.

Mereka lalu bertemu dengan Luth. Ketika isrinya melihat

merek4 ia amat heran dengan ketmpanan dan keelokan

mereka, ia pun menyampaikan berita tersebut k€Pada

penduduk negerinya, bahwa di rumabnya ada tamu yang

belum pematr dilihat ada tamu yang lebih tampan dan elok

dari mereka! Mereka pun saling mede,ngarkan berita

tersebut, lalu mereka mengeprmg rumah Luth dari be$agai

penjunl dan membentengi rumah itu hrth pun mene,mui

mereka seraya berkata 'Wahai kaum, janganlah kalian

mencemarkan aku dengan tamu-tamuku. Aku ak n

menikatrkan katian dengan putri-putrikq kaena mereka lebih

suci bagi kalian'. Narnun mereka jus{ru b€rkat4 'Kalaulah

kami menginginkan putri-putrimrl maka kami telah

mengetafrui tempat mereka'. Beliau lalu berkata, "$'{-,0:r1l
)r$ 8lY;,s2f,J"Seandainya aht ada memwnyai rururoton

(untuk menolalonu) atau kalau afu dqa berlindung kcpada

keluargayang htat (tentu aht lahtkan)'.

Para utusan tersebut pun marab, me,reka berkat4

'sesungguhnya keluargamu itu b€mar-benar sangat hmt, dan

akan didatangkan siksaan kepada mereka tanpa ada yang bisa

menolaknya'. Jibril kemudian memukul mata salah seorang

dari mereka dengan sayapnya, hinggn mda mereka meqiadi

buta Mereka ptrn berkat4 'Kita telah disihir, maka mari kita

perg. Nanti kita akan kembali lagt'! Me,ngenai perkara

merek4 telatr diceritakan Allah SWT di dalam Al Qur'aq
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Lalu masuklah Mikail yang akanmeirdafangkan siksa dengan

sayapnya hingga mencapai titik bumi yang paling bawalu

lalu iamembalikkan negeri t€rsebut, dan dittrnrnkan bebatuan

dari atas langt. Dimanaprm mereka berada, tak ada satu

orang pun yang tidak terkena batu-batu tersebut, karena batu-

batu itu turun silih berganti. Allah telah membinasakan

mereka dan menyelamatkan Luth scrta keluarganya, kecuali

istrinya'338

18478. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,lrceritakan kepada kami, ia berkda: Heiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abu Bakil bin Abdullah dan

Abu Sufran, dari Ma'mar, dari Qdadah, dari Hudzaifalu

t€dadi pembicaraan di antara merck4 ia berkata: Ibrahim AS

mendatangi para utusan seralra berkata' *Allah

memerintahkan rmtqk melarang kalim mengMangi siksaan-

Nyq lorena mereka tidak menaatinya hingga sampai

ketentuan masanya untuk meirddrrgkan siksa dan

melaksanakan kelcuasaan Tuhan teftadry mereka- "

Ia berkata, 'Malaikat pun tiba di hadryan Luth saat Luth

scdang bekerja di ladang miliknya- Betiru lalu mengajak

mereka rmtuk singgah- Mereka b€rtda, 'Sesungguhnya

malam ini kami adalah tamtmu Allah SWT menyebutkan

bahwa Dia telah menugaskan Jihil agil tidak menyiksa

memeka hingga Luth me,mberikm kesaksian afias mereka

sebanyak tiga kali kesaksian- Tatkala Luth mengajak

tamunya perg ke rumalu betiau menyebutkan perbuatan

kaumnya, baik itu kejahatan malplm bencana besar."

'3t Ibnu Jarh Ath-Thabari dalam Trilh ( l/l t7, I tt).
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Ia berkata, "Luth berjalan bersama mereka, sebe,nar

kemudian beliau menoleh kepada mer€k4 seraya b€rkata,

'Apakah kalian tahu perbuatan peneftk negeri ini? Aktl

tidak tahu ada kejahatan yang lebih jahd di permukaan bumi

ini daripada perbuatan mereka? Kc mane atu dapd

membawa kalian pergr? Kepada kaumku? Padahal mereka itu

ciptaan Allah yang paling keji'? Jibril lalu me,noleh k@a
malaikat seraya berkata, 'Hafalkanlah, ini kesaksian yang

pertama'!

Sesaat ke,mudian beliau melanjrrkm pe{alanan Tatkala

telah berada di pertengahan negeri beliau merasa kasihan

terhadap mereka dan merasa malu dengan pefuElan mereka,

maka beliau berkar4 'Apakah kalian tahu pe6uatan

penduduk negeri ini? Aku tidak hhu ada peftuatan yang

lebih jahat daripada perbuatan merdra di permukaan hrmi
ini? Sesunguhnya kaumku adalah mekhluk ciptaan Allah

yang sangat keji'! Jibril lalu me,lroleh kepada malaikat seraya

berkata 'Hafalkanlah, ini adalah kesaksian yang kedua'.

Tatkala beliau sarnpai di depan pintr rumah, beliau menangis

karena meftN{t malu dan merarapi kondisi mereka Beliau lalu

berkata, 'sesungguhnya kaumku adalah makhluk ciptaan

Allah yang paling keji'! Jibril lalu berke kepada malaikat,

'HafalkanlalL ini yang ketig4 kar€na dcngru ini siksaan akan

didatangkan'.

Ketika mereka memastrki rumah, istrinyapunperg, karcna ia

tidak berdaya dengan kejahatan, lalu ia naik ke atas

lalu mengibaskan bqirmya, maka orang-orang

fasik itu datang berduyunduyun deirgan tergesa-gesa
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memenuhi pmggilannya. Mereka be*afi4 'Ada aW'?

Istinya b€*afta, 'Malam ini Luth kedatangan tamu-tamu

yang belum pcmah aku melihat wajah yang lebih tampan dari

mereka dan lebih barum dari mereka'. Mereka plm

mempercepd langkah mereka menuju pintu rumah hth,
sating me,ndahului agar bisa sampai ke pintu, saling dorong

unttrk bisa mencapai pintu. Luth berada di dalam nrmalr,

sedanskan mereka berada di luar. Beliau ke,murlim berseru

kepada merek4 ".{S :iS '$ Og 
-r{g 'H"i kownfu initah

putri-putriha mereka lebih suci bagimu'. lvlalaikat lalu

bangun dan bediri rmtuk mengrrnci pintu -ia berkata:

menutqmya- sedangkan Jibril meminta izin untuk

mendatangkan siksaan kepada mereka, dan Allah pun

mengizinkannya, maka Jibril berdiri dalam b€xffiuk dan

wujudnya di dalam l""gt" menebarkan kedua sayapnya

Jibril me,mprmyai dua sayap dan paruh dari mrtiara yang

tersusun rapi. Dia adalah buraq yang terpuji, Srang memiliki
dahi yang paling agung. Kepalanya itu terangkai dari susunan

mutiara, s€eerti batu marjaru padahal itu mutiara, seakan-

akan s€perti srlju, dan kedua kakinya berwarna hijarr

qfU J 3, 3i 6yLb-$6'r*o utttsor ftnataika)
berkata, "Hai Luth sesungguhnya kmti adalal, ufiisan-

uhxan fuh,otnu sekali-kali mereka tidak akm dqat
mengg(mggu kont'." Wahai LutlL menyinglirlah dari pintu

dan bia*an aku menemui mereka! Luth prm me,njauh dari

pintu! Beliau keluar menemui me,reka sambil menebarkan

sayapnya, lalu memukul wajatr mereka dengan satu pukulan

yang dapat meremukkan mat4 hingga mata mereka menjadi
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buta" sehingga mereka tidak mengetahui jalan pulang ke

rumah mereka. Jibril lalu memerintahkan Luth untuk

membawa serta keluarganya pada malam i*.d*. sfi ,*
,lflt i; ,Sebab itu pergrlah dengan membawa kehnrga dan

pengifut-pengifut kamu di aWtir fialam'.'ts3e

18479. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, iaberkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dad Ibnu Ishaq, ia berkata:

Tatkala Luth berkata kepada kaumnya, dl LttSf, 7?3 -€-,\'iJ I
*S $ "seanaoinya aht ada mempunyai kchtatan (untuk

menotabnu) atau kalau aht dapat berlindung kcpada

kcluarga yang hnt (tentu aht lahtkan)," para utusan itu

mendengamya dan mendengar perkataan kaumnya kepada

beliau. Mereka melihat kesusahan yang dialami Luth, maka

Et W- ,1 lb B Gt L;ti- $6 "Pora utu'an Qnataikat)

berkata, 'Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-

ufitsan Tulunmu, sekoli-kali mereka tidak akan dapat

lramu di aWtir malam dan ianganlah ada seorang pun di

antara kamu yang tertinggal, kccaali istrimu- Sesunggufutya

dia akan ditimpa adzab yang menimpa mereka karena

sesungguhnya saat iatubrya adzab kepado mereka ialah di

wabu Subuh; bukankah Subuh itu sudah dekat." Artinyq

33e Ibnu Katsir dalam tafsir Q1457), dan isnadaya mwtqathi', karena Qatadah tidalc

mende,ngar riwayat tersebut dari Hudzaifrh.
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siksaan akan difimrnkan meqielaog Subuh malam ini, maka

laksanakanlah perintabku kepadamum

18480. ...ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Isha+ dari Muhammad bin IG'b Al Qurazhi,

ia bercerita t€trtang pma utrsan yang Nt waktu inr

menampar wqiah kaumqra yang datang rmtuk membujuknya

agar menyerahkao tmu"ttmrmya, lalu mereka kembali

dalam keadaanbuta

Ia berkata: Allah SWT *rnrman, -( ",{3 4r1 J; l;ii ;tr;

6$t "O*, sesurggutryn rureka telah menbuittbtya (ago

menyerahkmr) tummya (kerydo mereka), lalu Ka ni butakan

mata merefta " (Qs.Al Qamr f54l:37)Yr

18481. Al Mgtsanna menceritakan ke,padaku, ia bertata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan kepada kami, t berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadalu dari Ali, dad Ibnu

Abbas, teNrtang firman AllalL ,fiA &,*O, akhir malam,"

ia berkata "Potongan malarn-'

18482. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kePada karni, ia

berkata Mubammad bin Tsarn menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qdadah, t€,ntang firman Allah, ,fiti; *
*Di akhinnat@rt" lY{aksudn5ra adalah potongan malam.B

* IbnuAbi lldim datm ta$h (612064.
rr Disehdrm d€ngan ri*uJilat ),ag s€npa oleh Al Itlawudi d,il,r,n A*Nukd wa Al

UW, (5,14lS), dari Al Hasm dm Qoadah- S€rta Al Qureubi dah taftir
(t7^4).* Ibnu Abi llatim dalm ta8ir (612065).

13 Abdnrazzaq dalm ta&ir Qll%),Ihu Abi llatim dal@ ta8ir (612065), dan Al
It larredi i/nrlam Abh.td wa lI IJyu Ql49l).
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18483. Al Qasim meNrceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karri, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4

tentang firman Allah, ,fi g,I\*Oi akhir malam," ia

berkat4 "sepertiga dari alfiir .t-.'*

Firmen-Nya: {'rl '&V "Don itutitah mereka dori

belakang. " Maksudnya adalah, ikutilah keluargamu dari belakang.

Mujahid yang mengatakan hal itu, seperti disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

18484. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang firman

AltalL fr '?1eiL-{3 "Daniotganlah ada seorang pun

di antoa kamu yang tertinggal," ia berkata, "Jangan ada

seorang prm yang melihat f,s belaken g.-6'Vl Jl 'Kecualr
t ,tjJ4S$fftmu.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia membac4

d{}r 1 /X' 
'u 

*}*L. -)$ 
*sebab itu pergtlah dengan

membmva keluorga dan pengihtt-pengtfut ksmu di aWir

keculi istrimu."

18485. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadakq ia berkata: Al

Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haijaj menceritakan kepada kami dari Hanrn, ia berkatao

3{ Ibnu Abi Hatim dalam aftir (6D065) dan Al Bagbawi dnJmm Mo'alim At'Taruil
(3D32).*' Ibnu Abi Hdim dalm aftir (6D066) de Al Mauardi Mlrm A*Nulta wa Al
UwrQl49t).
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tentang qira'atlbnu Mas'ud, .rrt l I tt}Jt 
',y 

*|+\ ;b
"Sebab itu pergilah dengan membmta kcluarga don

pengita$-pengtfut kamu di aHrir kcctali istrimu."s$

Ini menunjukkan kebenaran bacaan yang dibaca dengan

naslab.

ooo

13G-W Efu$ 4,:t ti$ r3i;(5 iGfi
<n+;yr- 

*t'a'r-r.Y3'g;'r4 1# @ ;#,W
@#,

"...'Makf, tatl<alo daang adzab l<orrni, Karri iadil<nn negeti

l@mrLuth iar yang di ataslcebawah (I<amibalil]<nrJ), darr

KarniLuiani muelca dmganban dmi t*nah yolttg tsrbail<frr

dmganbmbi-fibi', yang diberi tunda oleh Tulwmrnt, dfrrr

siksaan itu tiddalah iau,h dmi ormtg'otmtg ydtrg zlulhn."

(Qs. Huud [11]: 82.831

Tatrwit fiman Allah: ETtY 6:< ti# t3;85 i46
g, Q-6g4Y3Z;'o X9 @ tH,W i {;'t4-W

@ fru"*" tathala datang odzab Kant, Kamiiadikan negeri kaum

Luth itu yang di atos he bawah [Kami balihhanJ, dan Kart huiani

mercka dengan batu dari tanah yang terbahar dengan bertubi'tublD

s lb,nu Zmjilah dalam Hujjah Al Qira'a (l/348), Al Baghawi detran Ma'alim At-
Tozil (21396), AnAl Jani' li Ahlwn Al Qtr'ankarya Al Qurthubi (9/80).
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Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dor, sihsozltt itu tiofulahiauh dari

o r an 94 t an g y an g ?Jt alhn)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman

menginformasikan ayat tersebut, "Jadi, tafkala datang ketetapan Kami

untuk menjatutrkan siksa dan ketentuan IGmi tentang kebinasaan

mereka. q# t17i'Kami jadikan wgeri kott,t Luth itu yutg di atas''

Maksudnya, negeri mereka yang di atas, posisinya W 6A,Y (fi)a
'Ke bmvah (Kami batik*an), dan l{otti htlioni mereko'- Kami

kirimkannegeritersebut.,Wi'i3t1+'Denganbatudqitanoh
yang terbakar'. "

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menalorilkan makna

sujit.

Sebagian berpendapa! "Kalimat ini diambil dari bahasa Persia

yang berarti batu dan tanatl." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18486. Muhammad bin Amr menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allab ,fu ifi*Dui tanah yang

terbalar," yang diambil dari bahasa Persia Yang pertama

batu dan yang keduatanah.34T

18487. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abi Najrlu dari

Mujahid, riwayat yang seruPa.s

317 Mulahid dalam ta8ir (hal. 390) dan Ibnu Abi Irdim dalnn ta8ir (61206t)'
w lbid"
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18488. Al Mutsanna meoc€ritakan kepadaku, ia berkata IshFq

menceritakan kepada lcami, ia be*me Abdullah

menceritakan k@a kami dari Waraqa dri Ibnu Abi Naiilt

dari Mujahi4 rirmyat yang serupa3ae

18489. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berte: Al Husain

me,nceritakan kePada kami, ia berkata: Haiiqi menceritakm

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 riwayat ymg

sama350

18490. Ibnu Humaid menceritakan kepada lomi, ia be'ltdu Ya'Erb

menceritakan kepada kami dari Ja'fa4 dai Sa'id bin Jubair,

tentang firman Allalt ,W it;'4q uDengot bau dsi
tonah yorg terbako," ia berkata, "Diambil dmi bahasa

Persrq kemudian dirubah menjadi batu dan t-'rah-'351

18491. Bisyr menceritakan kepada kami, ia be*da Yazid

me,nceritakan kqada kami, ia berkata: Sa'id meoceritakan

kepada kami dei aatadab, bahwa as'siiiil artinya tamah-3t

18492. Mghammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari lvla'mar, dari Qatadah dan Itrimah, t€trmg firmm

Allah, ,W ii *Mi tanah yang terbalcu," kedumya

berkat4 "Dili1-r1n353

Ye lbtd
3n lbid
35r 16.o Abi Harim dalm ta6ir (61206t) dan Ibnu Jilzi d6m U Al Llab

(4n4).
3e lbid.
353 16^, Jauzi dah Zd Al MGt (4114,4-) dan Al Baghnwi &fu Ma'alin Ab

Ttzil(3D33).
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18493. Al Mutsanna menceritakan k@aku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia b€*ata: Isma'il bin AMul

Karim menceritakan kepada kemi, ia berkata: Abdushstramad

menceritakankepadakudariWahab,iab€rkat4.S[iil
diambil dad bahasa persiq yang rtinya bahr dan tanah."354

18494. Musa bin IIarun me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan k€pada kemi, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dai As-Suddi, me'ngenai ayal. W S 1:'4-
"Dengon bdtt dfii touhyotg terbako'"

Adapun siiiil, Ibnu Abbas bextafi4 "Kata tersebut berasal

dari bahasa Persia yang artinya sanaka dan ialla. sanaka

adalah bafiu, sedangkan ialla adalah tanab- Dia berfirman,

.Kami timpakan kepada mereka batu yang terbuat dari

fnnahr.rr355

18495. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mihran

menceritakan kepada l(ami dali susaq dari As-Suddi, dali

Ikrimau dari Ibnu Abbas, tqrtang firman Allatl, i {6\1e

J*1 "Dengot batu dot tmoh yang terbakar"' ia berkata'
vr', '

'iT-rh yang dibuat menjadi 6"L,n356

18496. Yunus me,lrceritakan ke,padakrl ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman AllalL ,* ie'bt/e "Dengan batu dari

tanahyang terbakg,,, ia bertata, "I,angit dunia Langrt drrnia

3a lbnu Abi Ilatim dalm taftir (6DMS) dm Al Ittaunardi daln An'Nuka wa Al

UwrQl4v2).
"t fbnu Abi Hatim dalfln taftir (6D05,t)-
,t n u AUi llatim arf- t"tL' (tr20,65) dm Al Marvrdi ddam An'Nt*a wa Al

WnQt4Y2).
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namanya Sijjil, dan Siijil itulah yang telah Allah ttmmkan

kepada kaum I-uth."3sz

Sebagian ahli ilmu bahasa Arab dari Bashah mengatakan

bahwa As-Sijjil adalah battr yang sangat ke,ras dan dni pukulan yang

sangat kuat. Sebagaimana syair berikut ini:

'r:*r 3G!' *,rtVt*
a

" P ara pahlant an s aling berw asiat dengo, Pufulo, Wrg keras.'0Jt

Sebagian lain berpendapat bahwa benrbah hlrd lon menjdi
huruf ran.

Lainnya mengatakan bahwa kalimat itu diambil dari bentuk

SJ4 aari sebuah pendapat yang mengalakan ,**t 'akg kirimkan

kepadanya". Seakan-akan kalimat tersebut Uematna dikirimkan

kepada mereka

Pendapat lainnya mengatakan bahwa kalimat t€rsebut diambil

dari kata i$ ii tit* "pemberian". Seakan-akan dikatakan,

357 Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Wun (j,1493), Ibmr Athiyah dalzrlrt Al
Muhort Al Wajiz (31197), dan Ibnu Jauzi dal*n Zzd Al Mob (4llA).

35t Bait ini diambil dari Barrr Al Bafith karya Tamim bin Abi, yag pada awal
baitnya disebutkan:

r4.;,n'j r, f A tU Ciu;- r[t,a-',t*ji.',ti,

"sekirurya kannu mengotiaya koni, do, kk@t Loila surorg yoq bofua bail
tentul oh kani bermimpi menj odi seorotg petwqgotg Flst "

Disebutkm dalam Maju Al Qw'ot kar1la Abi Lrbaidah (11296l.. AliH p€rtamm)ra
adalah:

,1, r',-fli'oifi':l,-;t
" Orang-orang memuhtl telu doi t$ttng kakirya "

Dalam Al-Lisor (entri; gr-), det Al lvluh.oro Al Yqb krSra Ibnu Afriyah

(31197)...),-- . Al Qurthubi daltm Al Jotti' li Ahkon lI Qu'ot (9/tl), Zod Al
Masirkarya lbnu Jauzi (4114/.),datAl Mababah Elcbq@a Al Majma'AE-
Tsq6,Abufrabi.
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"Memberikan cob4rn itq" lalu mereka diberikan cobaan itu Mereka

mengatakan 'iailt yang artinya

Sebagian mereka mengatakan bahwa kalimat te,rseht dimbit
dari kata JraiJt karena kalimat t€rsebut mengandung i{un alorr,
seperti Al Kitab.

Pendapat lainnya mengatalcan bahwa arti itu adalah trnah Srang

dibuat untuk dibakar, sebagaimana batubara dibakar

Al Fadhl bin Abbas menyebutkan syairnya:

q:Ft * jt f;rt\U- ...tLt:. J-t:;_ ,*d_';
"Barangsiapa memnngkan aht air, lrendaklah ia merwryfroatya

dengan sungguh-sunggth mengisi ember hingga baas tuli'a5p

"' Bait ini adalah bait Al Fadhl bin Abbas bin Atabah bin Abi Irhab --=Al Aktftr
Al-Lahabi- soorang perryir yang pmdai dari bani Hasyin, yug tl@ paaa
masa AI Farazdaq dan Al Ahwash. AMul Mdik bin l[rcrm m€mujiryra- Dia
berkulit salvo matang. Ia bertemu dalmr ketmman dari pihak nendrn:fa, dm
neneknya adalah sooraDg Habasyi)rah. Dikatalcan kepadmya, 'Al Alitdhr
begitu juga Al-Lahabi karena dinisba*m kepada Abi khab, dalm ryairnya
yang menyentuh, padatul dia bukan peringlot pertama pada masrn lr,
Dia wafat pada masa Khalifrh Walid bin Abdnl MaIiIq tahun 95 H.
Bait ini diambil dari Bahr Ar-Ronl, dan disebutkan tiga bait dalm bnit pqma
dan sebelumnya:

,+r,b dl.tt gi ag, ",f e :f5il.tt4S
.,,?t g u-;i,J ?t ,liin ,rltt;!

"Orang tua itu ona b*genbbo, nannn tidolc pada saot ia bryuyi b, kmt
meru:ru sayong kqadolal Orory itu babua sqati kouL-huoh bt sutgth
aneh, dot afu adalah Al Akhdho. Siqa yory tidak nagqulib, lI lldflw

yang fuhtlit hiton fui boryta Arab?"

Bait ini disebuttm oleh An-Nurvairi dc,lm Nihayd Al Arab, bnb: Fuut ll
Adab (hal.1614).
Disebutkan bahwa hikmah pe*oam t€rsebut adalah, mememhi cmbtr hingge

batas tali. Li&af. Al-Lisot (entri' J*. ) &^n Al Joni' li Alrliln ll Qr'orfuyr N
Qurthubi (9182).



Jadi, kalimat ini diambil dad beNrtft )la-
memberikan kepadanyd'.

T$tuAdl;Ilttui

d :- ir: ..1o

Abu Ja'far berkate: Menunrt kemi, pend4d yang benr
adalah yang dikatakan oleh mufassir, bahwa kalimat t€rsebrs b€rarti

t nah. Dengan demikian, Allah menjelaskan kalimm tffsebut dalm
kitabNya pada pembahasan ini, dan itulah firmm-Nya, #',bJ
@ 4r4 ,{f 't+'d313@ * i'irbuaso kodt@ko,kewda
mereka batubatu dut touh yory (keras), Wrg ditodai fr sN
Tulunmu unt* (membinasakon) orangerumg Wrg nula npaui

batas. " (Qs. Adz-Dzaaiyaat [51]: 33-3a)

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia be,tkma, "Kalimat

tersebut berasal dari bahasa Persia danNebfihaniya-

18497. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia bertara: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'lb, dari Sa'id

bin Jubair, ia berkata, "Persia dan Nebthardya, yang diambil

dari susunan kata semisal sij il.3@

Mennrut Sa'id, Jalla menryakm naula sebuah t nah di

Persia" dan bukan /7. Kendati dia be,rasal dfri bahasa Persi4

ftunun kata itu tertulis ,Sr7 bukan Siiiil, ka€oa batu di da€rah

persia disebut dengan Sr; dan t nah disehn d€ngan"Iil. Oleh

karena ifu, tidak ada alasan rmtuk me4ia.likennya huruf ya,

biarpun itu bahasa Persia

Akar kata itrglir rtinya kedua orang 1mg h€tdak mengptn air, lalu masinf
masing mengeluartan air dalam embemla.lji sepcrd ymg dikeluatm oleh

ymg lain, maka siapakah di antara keduau5a ymg mmdf? Slnggph, ia telah
kalah. Lalu bangsa Arab mengumpamalcamya nntuk $fr t*mggaa- Al kob
addah tali unark mengilcat ember.m Ibnu Atuyah daln Al lutuh,oro Al Yqb (3/l9t) da Al Bag[awi datam
Ma' al im At-T ozi I Q D33).



SlrrclrHuud

Abu Ja'far berkete: I&mi telah me,njelaskan pertama kali

pendapat yang mengrut kami itu tePat Oleh karema itu, tidak perlu

mengulas kembali dalam pembahasan ini. Telah disebutkan p€ndapat

Al Hasan Al Bashri yang mexrgatakan bahwa asal bahr itu adalah

tanatr, kemudian dikeraskan.

Firman-Nytz s2izl "Dengot bertubi'tubi. " Qatadah dm

Ikrimah berkata, mengenai hal t€rseht s€eerti pada riwayat berikut:

18498. Mtrhammad bin Abdul A'lia menc€ritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsarr menceritakan keeada kami,

dari Ma'mar, dari Qatadah dan ItrimalU tentang firman

Allah, )F "Dengon bertubi-tubi," ia berkata"

"Terotmprtk."36l

l84gg. Bisyr menceritakan kQada kami, ia berkata: YazJld

menceritakan kepada lra-i, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalL tentang fuman Allah, )#
" Dengan bernbi'tubi, " iatxrdrat4 "Tertumpuk-'362

Ar-Rabi' bin Anas mengatakan tentang hal tersebut pada

riwayat berikut ini:

18500. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapfuyq dari Ar-Rabi bin

35r AMunazzaq dalam taftir ?ll%),Ibnu larzi darnr. Zd Al Masb (4/145), fu
Al Mawardi dalam ArNtta wa Al Uvut Q1493).

'a lbtd
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Anas, tentang firman Allah, ;t "Dengan bertubi-tubi," ia

berkat4 "Berttrmpuk satu sama lain'"363

13501. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakg dari Abu Bakar Al Hadzali bin Abdullatr, tentan

firman-Nya, t# "Dengan bertubi-tubi," maksudnya

adalalL sudah disiapkan untuk diturunkan dari langit, dan itu

merupakan persiapan Allatr yang telah disiapkan unttrk

kezhaliman.3a

Sebagian berpendapat bahwa manduhd artinya mengikuti satu

samalain.

Ia berkata 'Itulah yang disebut dengan ittbi'"

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dalam hal tersebut

adalah pendapat yang dikatakan oleh Ar-Rabi bin Anas, dan itu adalatr

finnanryy\ S:,!il "Dengan berabi-tubi " mengikuti kalimat J'a.l
,,tanah yang terbakor,,,bukan mengikuti kalimat AJh.} Sesungguhnya

kagm itu telah dihujani dengan batu yang terbuat dari tanatr, menjadi

sifat tanah tersebut, karena kedatangannya terus mengikuti satu sama

lain. l,atu dirubah menjadi batu, dan tidak diturunkan tanah, karena

menjadi yang disifati, sebab kedatangan tanah itu terus-menerus

mengikuti kaum.

rc Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6?069),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41145),

AJ qnmui dalam Al Jottt li Ahkarn Al Qur'an (9/83), dan Ibnu Athiyatr dalam

Al lvlatwro Al faiiz (3/198).
r lt Qurthubi dalm At Joni' li Alrh,stt Al Qar'an (9/83)'
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Abu Ja'far berkete: Boleh ditalorrilkan dengan penakwilan

seperti ini, kendati kdimat at$ pada waktu diturwrkan sebagai

nashab,nnmun maka pada waktu itu ia mengikuti kalimat ai+alt.

Firman-Nya: 
-SX; 't4 ?;# "Yang diberi tanda oleh

Tuhonmu," ia berkata, "Diberi tanda yang bersumber dari sisi Allah.

Allah yang menandakan tanda itu, dan kalimat ?;fr mengikuti

kalimat aj6s)t. Oleh sebab ifi, dr-nashab-l<ai, atas na't.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan mufassir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18502. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kalrli dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 tentang firman AllalL '1r# "Yang diberi tando,"

ia berkata "Dib€d torrda.u365

18503. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.366

18504. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari

W-qq dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang

sama357

"t Mu5ahid dalam taftir (hal. 390) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DM9), dari
Ibnu Abbas.

'* Ibid
'o' Mujat'id dalam taftir (hal. 390), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3n$),

dan Ibnu Jauzi dalam tud Al Masir (41145).
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18505. Al Qasim m€nc€ritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dri Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sef,upa36t Ibnu Juraij b€rkat4 "Tanda yang tidak menyerupai

bentuk batu di permukaan !s-i.n36e

18506. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia

b€rkatil Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari lvla'mar, dari Qatadah dan IlaimalU tentang firman

Allab t:* "Yotg diberi tanda," keduanya berkata *Tanda

yang dibubuhi dengan wanra merah.'i1o

18507. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman AllalL 'ffi
"Yotg diberi tord4" maksudnya adalah tanda untuk

memberitahukan sebagran orang yang melihatnya bahwa ia

merupakan batu yang dibubuhi warna merah, atau tanda yang

dibubuhi b€rcak warna merah, tidak sama seperti batu biasa

yang ada Pada kali61.37l

18508. Al Mr*sanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi

Ja'far me,nceritakan kepada kami dari bapaknya dari Ar-

* Ibtd.m Ibnu Jauzi dalu tud At Ma* (41146) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Tozil(31233).

,m Ibnu Jauzi dalam 7-d Al Ma* (41145) dan Al Mawardi dalam AwNulra wa Al
Uwrel493).

37r Ibnu Abi Hdim dal@ ta8ir (6D069).



I

SurclrHrnrd

Rabi, tentang firman Allalt t;# "Yang diberi tanda," ia

berkata "Diberi tanda tulisan atasnya'rz

18509. Musa bin Harun menceritakan kepadakrt ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada lcami dari As-Suddi, me,ngenai aya\ 'i,A' "Yang

diberi t@tda," ia berkata, "Al nrusawonah artinya yang

dibed ste,mpel.'rB

Firmen-Nya: )4, < );fii 'u e W "Dan siksaan itu
tiadalah jauh dui orang-or(mg yorrg zhalim." Ia berkata -Allatt
SWT menyebutkannya ancarnan tshadap oftrng-orang musyrik

Quraisy-, "Hai Mutrammad, batu-bahr yang telah menghujani kaum

Luth tiadalah jauh untuk menghujani kaummu yang musyrik jika

mereka tidat( bertobat dari kemu.syrikan m€,reka"

Penakwilan kami sestrai dengan perkataan atrli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18510. Muhammad bin Al [fsf5anna menceritakan kepada karni, ia

berkata: Abu Attab Ad-Dilal Sahl bin Hammad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami,

ia berkata: Aban bin Tughlab menceritakan kepada kami dari

Mujahi4 tentang firman AllatL )4, <A*bi 'U 'C. US

"Dan siksaan itu tiadalah jauh doi orang-orang yang

'2 lbnu Abi Hatim dalam ta$ir (6D069) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4n46).

'ts eJ eaghawi dalm Ma'olim At-Torail GB3). Lihat Al Mawardi dalaur lz-
NukawaAl IIW(A4%).
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zlralirl- ia berkata, 'Akan menimpakan kepada mereka apa

yang telah ditimpakan kepada kaum tersebut."37a

l85ll. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkara: Isa

menceritakm kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 tfftmg finnan AllalL #,$ti'41i "Dan

siksoot itu tiodalah iauh doi orong<rrang yot g zhalim," ia

betd4 "Mengancam orang-orang yang ia kehendaki-"375

18512. Al Mutsanna menceritakan ke'padaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Najih, dari

Mujahi4 riwayat yang sama375

18513. ...ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan ke,pada kami, ia

berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Najrlu dari Mujahid.317

18514. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama3Tt

18515. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan k€pada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari aahdah, tentang firman Allalt 'U 'rrV5

374 Al Manardi &fu A*Mtka wo Al Uyttn Ql4%\
375 Mulahid dalrn 161(hal. 390), Ib,nu Abi Hatim dalam taftn (6DM9), dan Al

Mawardi &Wt An-Nu*a wa Al Uywr (U494).
trc lbid.tz Mu5ahid dalm t'fth (hal. 390) dan Al Marvurdi dataitt A*Nukil wa Al Uyat

(44e4).
tn lbid
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l*, 4i "Dot sibaon itu tiadotah iauh dari orang-

orang y(mg zlulilry- ia berkata, *Allah akan menghancurkan

kezhaliman yang darang sesudah kaum Luth."37e

18516. Mtrharnmad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dni Qatadah dan IkrimalU tentang firman

AllalL )4, <;l,rl-r6tl';- AYi "Dan siksaan itu tiadalah

jatth doi orumgeflmg yang zhalim," ia berkata, 'Tidak

melepaskan omng{rang yartg zhelirn sezudah mereka."3t0

18517. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhamrah

bin Rabi'ah dari Ibnu Syudzab, dari Qatadab" tentang finnan

Allah, #, 4-J":fl.i. 'r, A, Yj "Dan siksaan itu tiadalah

jauh dui or(mgor@tg yory zhalim," ia berkata, "Yalsli

kezhaliman umat ini. Qatadah berkata, 'Demi Allatr, Dia

tidak pernah memberikan pahala (balasan kebaikan) atas

oftmg Yang zhalim'.'Jtl

18518. Musa bin Hanm menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan k€pada kami dari As-Suddi, mengenai ayat,Yj

#, Qrt;filt 'U d "Dan siksaan itu tiadalah jauh dori

orang-or(mg yorg zhalia" ia berkata, "Terhadap kezhaliman

bangsa Arab. Jika mereka tidak bertobat makq Dia akan

menyiksa mereka dengro siksaan tersebtrt.'Jt2

'D Ibnu Abi Hatim dalu ta8ir (tr2ffiOr.
3' Ibnu Abi Hatim dalsm taftil (6I2V|O), Al Mau'ardi delan A*Nuftat wa Al Uyun

Q1494), dan lbnu Alhiyah dnln'Jl ttulwro Al Vqiiz (3/l9t).
3tr lbid
3e IbnuAbiHath datmtaftir (6m7q.
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18519. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar Al Hadzali bin Abdullatr, ia

berkata: Allah berfirmaru );:, (A),fii 'u 'r-1. VS "Dan

siksaan itu tiadatah jauh dari orang-orang yang zholim," ia

berkata, "Tidaklah jauh dari kedraliman umatnu itu. Allah

tidak akan memberikan ketenangan terhadap orang-orang

yang zhalim di antara me,reka-"3t3

Para malaikat membalik negeri Soddom yang berada di atas

menjadi di bawah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

18520. Abu Kuraib menceritakan k"pada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Mujahid, ia berkata, *Jibril

mengambil kaum Luth dari halaman rumah mereka, lalu

membawa pergl mereka dengan binatang ternak dan harta

benda mereka, hingga penduduk langit mendengar

gonggongan anjing mereka, kemudian mereka dibalik.'384

18521. Abu Kuraib menceritakan kepada kami daxi Mujatrid, ia

b€rkatq *Jibril masuk dengan membentangkan sayapnya

yang menjuntai ke tanah paling bawalu lalu mengenai kaum

Luth, kemudian mereka diambil dengan sayap kanannya, lalu

ia membawa mereka dengan binatang ternak mereka,

kemudian diangkat. "38s

'o Lihat Ibnu Jauzi d^ln Zod Al Masir (41146).
3r Ibnu JarirAth-Thabari dalam Toikh(l/188).
t'5 lbid
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18522. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah melrceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abi Najtlu dari

Mujahid, ia berkata, tentang firman Allah, t6;6,';1 i46r
llh:< ti+L "Maka tatkala tuoE adzab Kutri, Kami

jadikan negeri kmtm Luth itu yorg di aas kc bawah (Kami

balikkan)," ia berkata, "Ketika pagi datang, Jibdl mendatangi

negeri mereka lalu ia merobohkm bangunan-bangunannya'

kemudian ia masuk dengan sayapny4 lalu dibawa dan

diletakkan di atas ujung sayapnya"3s

18523. ...ia berkara: Syibil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Najih menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin Abu

Bakar -ia berkata: Ibnu Najih tidak me,lrdengarnyr dari

Mujahid, ia berkata "Lalu ia membawanya dengan sayapnya

berikut apa yang ada di ddanrnya, ke,mudian naik ke langtt

dengan membawa serta mereka" hingga penduduk langit

mendengar gonggongan anjing mereka Kemudian dibalik,

dan yang pertama kali terjatuh adalah orang-omng yang

berada diujung sayapnya. Oleh karena itu, Allah SWT

berfirman, ,fu i:;t4>WE;L;\ t13:e q+L6G
'Kami jadikan rcgeri kaum Luth itu yang di atas kc bmvah

(Kami balikkon), dan Kami huiuti mereko dengon batu dori

tanahyang terbokar'."

Mujahid berkat4 "Ditimpakanlah kepada kaum apa yang

pantas menimpa mereka Sesungguhnya Allah SWT

membutakan mata merek4 ke,murdian membalik negeri

's lbnu Jarir Ath-Thabri dalm Toitfi(l/l8S). 4f @l klrawwd utinya bunmg

hitam. Lihat I l-Lisot (e,ntri: J7).
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mereka dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang

terbakar."387

18524. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada karni, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Telah sarnpai kepada

kami (berita) batrwa Jibril AS mengarrbil mereka dari arall

tengah-tengah kota kemudian membelokkannya ke langit,

hingga penduduk langt mendengar gonggongan anjing

mereka. Kemudian Dia membinasakan mereka satu per satu.

Lalu Dia menjadikan tempat yang di atas menjadi di bawah,

kemudian menghujani mereka dengan batu-batu secara

bertubi-tubi."

Qatadatr berkata "Telah sampai (berita) kepada kami bahwa

jumlah mereka empat juta ribu penduduk."388

18525. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Disebutkan kepada

kami batrwa Jibril AS mengambil mereka dari sisi tengah

negeri itu, kemudian ia membawanya pergi ke langit, hingga

malaikat mendengar gonggongan anjing mereka, kemudian

dihancurkan satu per satu. Kemudian kaum yang berserakan

itu diikuti dengan bebatuan yang keras."

3s? fbnu Jarir Ath-Thabari dalam Tuikh (l/l8S) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

(71459). l|afazin c(* merupakan bentuk jarnak dari kata tunggal $j , yaitu

terialcan. Lihat Al-Lis an (entri : 9r).
3tt lbid

1
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Dia berkata 'Tibril membinasakan tiga negeri, dan dikatakan

batrwa negeri yang ketiga ihr adalah Soddom, yang terletak di

antara Madinah dan Syarn."

Ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa penduduk negeri

itu berjumlah errpat juta ribu."

Ia berkata "Disebutkan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim

AS berkata, 'Pada saat itu negeri soddom adalah negeri yang

5"r'1uu"ar.n3t9

18526. Musa menceritakan kepadakq ia berkata: Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami

dari As-Suddi, ia berkata, "Tatkala Subuh telah tiba Jibril

turun ke bumi, lalu mencabut bumi dari tujuh lapis tanah,

kemudian membawanya hingga ke langit dunia [hingga
penduduk langt mendengar gonggongan anjing dan suara

kokok ayam jantan mereka Kemudian dibalik, maka mereka

terbunuh].'Js

Oleh karena itu, &fi "KtjrJV "Dan negeri kaum Luth yang

telah dilnncurkan Allah." (Qs. An-Najm [53]: 53) dibalik

pada saat Jibril menghancurkan negeri tersebut, lalu

melepaskannya dengan sayapnya. Pada saat mereka

ditunrokan ke bumi, mereka belum mati, lalu ketika berada di

bumi, AUah menghujaninya dengan batq sehingga di antara

mereka ada yang berserakan di atas permukaan bumi, dan

itulah makna firman Allalr W (,;Lfi Vft:a ql-C t3;
,W ba '64e "Komi jadikan negeri kaum Luth itu yang

di atas kc bawah (Koni balikkan), dan l{ami huiani mereka

"e lbnu Jarir Ath-Thsbari dalam Toilh(l/l S8).

'm Tambahan drl;i Tsith AtbThoboi.
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dengan batu dari tanahyang terbakar." Kernudian mengikuti

mereka ke dalam negeri tersebut. Lalu seorang laki-laki yang

terkena batq mati terbunuh (karena batu itu). Oleh karena

itu, Allah swT berfirman, W ;ii}4*W1;Lfi"Dan
Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang

terbako."39r

18527. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar dan Abu Suffan, dari Ma'mar, dari

Qatadatr, ia berkata: Telah sampai (berita) kepada kami

batrwa Jibril AS pada waktu Subuh membentangkan

sayapnya untuk menghancurkan tanah mereka beserta apa

yang ada di dalamnya, baik istanta, binatang ternak, batu,

pohon, maupun benda-benda lairurya yang ada di dalamnya.

Lalu Jibril mengumpulkannya pada sayapnya, lalu

dikumpulkan di sisi sayapnya, kemudian naik ke langit dunia,

hingga penduduk langit mendengar suara-suara manusia dan

anjing (mereka berjumlatr empat juta ribu). Kemudian

dibalik, lalu diturunkan ke bumi dalam keadaan terbalik, lalu

mereka binasa satu per satu. Menjadikannya terbalik dari atas

ke bawalu kemudian disusul dengan lemparan batu dari tanatl

yang terbakar.3z

18527. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ka'b Al

Qurazhi menceritakan kepada}u, ia berkata: Diceritakan

3et fbnu Jarir Ath-Thabari dalm, Toilh (l/lEg) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

Qt4se).
'n Ibnu Katsir dalaur taftir (7/459).
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kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, 'Allah mengutus

Jibril agar menghancurkan negeri kaum Luth, yang Nabi

Luth tinggal bersama mereka. Jibril membawa pendudtrk

negeri itu dengan sayapnya, kemudian ia naik hingga

penduduk langit dunia benar-benar mendengar gonggongan

anjing mereka dan kokokan ayam jantannya. Kemudian

dibalik dengan caranya, lalu Allah melemparkan bebatuan

kepada mereka. Allah SWT berfirman, lift:a q$ 6;
,W e i',4q W E;Lfi 'Kami iadikan negeri kaum

Luth itu yang di atas kc bm,ah (Kami balikkan), dan Kami

hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar'. Allah

lalu menghancurkan apa yang ada di sekitarnya, dan Allah

mengutus Luth ke lima kota, yaitu Shun'a[ Sha'wah,

'Atsrah, Duma, dan Soddom. Soddom adalatr kota yang

terbesar. Allah menyelamatkan Luth dan keluarganya yang

, ikut bersarnanya" kecuali,istrinya, karena ia termasuk orang

yang dihancurkan."3e3

ooo

Ats H Y -ifr b3=J +fr_38'C3, i6 ii| JL3

36 Aj * P'J'ofu)t' \t?;illi-$ *;l

"Don l@padn (penihduk) Madryon (I<cmi utus) saudma

nselu Syu'cib. Ia bql<na'Hai kaumku sertailah lJ;lnh,

,e lbnu Jarir Ath-Thabari dalam Tuith (l/189), Ibnu Katsir dalam afsir Q1459),
dan Ibnu Athryah -dengan singkat dan ringkas- dalam Al Muhqru Al Waiiz

(3/lEe).
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serlurli-lrrrli fradt ilahbasirnw selain Dia. Dan jangarilah

l<aanu kurmgi talcar on dorr thnb angart, s esurrggulmy a al<u

nwlilw l<mw dalntr leadafrr. ydrrg boik \narnpu) dan
srs:,mgulmy a alcu lrlrrrw atir terhadapmu al<an ad4ab lwri

y dng metrtin.,osaloln (Ki,amat) ."

(Qs. Huud [11]: 84)

Tekwit firman Atlah: ,ililb3J;1 aj6-J8"C33, ii3'J5 Jb
SFes; * HJ'"6-YrJh;l$9:';;r$e r4u
@ +i +i ,ir|i" '?1L @an kepada [pendudukJ Madyan

IKorri ntnsl saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku,

sembahlah Allah, sekali-kali tiada ilah bogimu selain Dia. Dan
janganlah kanu hurangi taharan dan timbangan, sesangguhnya

aku nelihot kamu dalam keadaan yang baik lmanpul dan

saungguhnya ohu hhawatir terhadapmu ahan adzab hari yang

nembinasa*an [Kian dJ. " )
Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman utuk

menyampaikan informasi tersebut, bahwa Dia mengutus Syu'aib

(saudara mereka) kepada penduduk madyan.

'$L i6 ';t$ "Mrdyon (Kami utus) saudara mereka

Syu'aib," tatkalabeliau datang kepada mereka Y jrlb35 
"fr-38':* ile$"Ia berkata, 'Hai kaumht, sembahlah Allah, sekali-

koli tiada ilah bagimu selain Dia'." Ia berkata, 'Taatlatr kamu

kepada-Nya dan rendahkanlah dirimu untuk taat kepada-Nya dengan

apa yang diperintahkan dan dilarang kepadamu ';;b i\e ,4 V

"Sekali-kali tiada ilah bagimu selain Dia." Ia berkate "Tidak ada

Tuhan yang patut disembah selain Dia yang pantas untuk karnu

sembab, bukan yang lainnya Janganlatr kamu mengurangi hak-hak
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manusia, baik dalam takaran uraupun timbanganmu * ?J
"sesungguhnya aht melihat kmtu dalam kcadaan yang baik

(mampu)." ,

Para ahli tafsir berselisih pendapat dalam menalon'ilkan

kebaikan yang dinformasikan Allah tentang Nabi Syu'aib, bahwa ia

berkata kepada penduduk negeri Madyan bahwa Allah melihat

perbuatan mereka

Sebagian berpendapat bahwa makzudnya adalah keringanan

harga dan peringatan kepada mereka karena kemahalannya Mereka

yang terpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

18529. Z,al<aiya bin Yahya bin Abi Zauldah menceritakan kepadakq

ia berkata: Abdullah bin Daud Al Wasithi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Musa menceritakan

kepada kami dari Adz-Dayaal bin Amr, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allab, e HJ "sesunggulmya aht

meliM konu dalon kcadaan yang baik (mampu)," ia

berkate'Mengrrangi harsa #ia6'HL 3g db
'Dan sesurgguhnya aht khawatir terhadapmu akon odzab

hui yorg membinasakan (Kiama|'. Maksudnya adalah

harga yang tingg."3q

18530. Ahmad bin Ali An-Nashari menceritakan kepadab ia

berkata: Abdushshamad bin AMul Warits menceritakan

kepadakrl ia berkata: Shaleh bin Rustam menceritakan

kepada kami dari Al Hasaru tentang kaurn Syu'aib, HJ

3q Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41147) dan Al Mawardi dalam A*'Nuka wa Al
IJwnQlagil.
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#{,4 "sest rggutntn afu neliln ka nu dalan kcadaon y@g

iaik (nnnpu)," ia berkda, "Menunrnkan harga"3s

18531. Muhammad bin Amr bin Ali menceritakan kepadakq ia

berkatu AMushshamad bin Abdul warits dari Abi Amir Al

ffuraaq dari Al Hasao' mengemai ayat ,fu ?J
"&swrguluya afu nulitut knnu dal@" kcadaan ymg baik

Qnonpu)," ia berkata, "lv{ahal dan mtrrahnya hargade6

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnf adalah harta dan

perhiasan, *Sesrmggubnya aku melihat harta dan salah satu perhiasan

dlmia padamg-- Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

18532. Al Hasan bin Yahya me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabartan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dad aahdalL texilang firman

Allall e ?J 
,,seswtggulmya aht melitut karru fulu,

fuadam yang baik Qnampt)," ia berkata, 'Yakni kebaikan

dgnia don lrrhiasannya"3e

18533. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazld

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ?tJ
,fo "S"t*rSSlrt"rl. aht melihot komu dalan keadam, yang

baik (nompu). " ldaksudtr5/a adalah me'mperlihatkan kepada

mereka salah satu kulit dunia dan perhiasannya3s

s Ibnu Jarzi dalm hd At Masb (41147) dan Al Maurrdi Mlam AwNufu wa Al
UwrQl495).n lbtde -l*>ercarydalm 

taftir Qtlgol,Ihu Abi Hatim dalam taftt (6DO7l), dEn Al
Maurcdi dblm, ArPM*d wa Al lfimr (tr2ffi| l)'

il tbnn Abi l{dim dalam ta8ir $f2fill)-
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18534. Yunus menceritakan kepadalar, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid b*ata"
tentang firman 1;1lah, h ?tt\ "sesungguhnya aht

melihat kamu dalam keadoot yang baik (mampu)," ia

berkata "Pada duniamu. Sebagaimana firman-Ny1 W {j oL

'Jika ia meninggalkan hota yang bonyak'' (Qs' Al Baqaratt

[2]: 180)

Allah menyebutnya Htaira (kebaikan), karena manusia

meNramakan harta dengan kebaikan.3e

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat mengenai

informasi Allah tentang Nabi Syu'aib yang berkata kepada kaumnya

dengan ayaL * f:4rJ "sesunggulmya aht melilnt kamu dalam

kcadaan yang baik (manpu)," yakni kebaikan dunia Harta,

perhiasan, dan mengrrangi t*gq masuk dalam kafegori kebaikan'

Selain itrl tidak ada indikasi yang menunjr*kan bahwa maksud

perkataannya mengenai hal tersebut hanyalah beberapa kebaikan, dan

btrkan bagan yang lainnya. Dengan demikian, ahli ilmu telatr

mendatangkan semua makna kebaikan druria yang telah mereka

sebutkan. Sesungguhnya Syu'aib mengatakan hal tersebut kepada

kaumnya karena kaumnya hidup dalam keluasan harta dan

mengurangi harga-harga harta mereka yang banyak. Beliau berkata

kepada mereka, "Janganloh kamu mengurangi hak-hak orang-orang

dalam takaran dan timbanganmu, karena sesungguhnya Allah yang

meluaskan rezekimtr" 'HtG 
'1iil dLt "Dan sesungguhnya aht

Hwwatir terhodopmu," karena pelanggaranmu terhadap perintah

,s Ibnu Abi Hdim dalam ta&ir (. ,f2}7l) dan Al Mawardi &lam AwN*at wa Al

WnQt4es).
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Allah dan penguranganmu terhadap harta mmusia dalam hal

timbangan serta takaranmu"

Tentang siksaan pada had yang melipni' Nabi S:/u'aib

b€rkata "Menjatutrkan siksaan kepadarru pada hri 1mg dilipri oleh

siksaan-NYa."

Dijadikan t t" 'ui'lil menjadi ru''t tffiik 3j' dan tr "daat

za'f rmtuk qtb,karena malrnanya tebih mudah dipahmi' dan admya

siksaanyangdatangpadahariitu'Jadi,kalim*iursmas€eqti
perkataan mereka, npf '* W. "Sebagian j,balrm. terbakr-"

ooo

1.2.3 { 3'4:i!u, 5(#' \t?;i W ;#J
C-^; oStl -. W 7' -it;:$ Jr31

"DanSyrr'aiblrxid<atar'Hdil<aNlrIr,Lurcutgl+*//,ilantah'i,r1o/r
dnn drtcmgan ilmgm adil, ifur iaguioh llarnrlr

mrlntgil<an^"rrf"@rhrldaph,,k'hak7/Ierektilan
imgorilah l<mw mentbnt llr:ia}urrtmtt ili nurt/rc &r.mrd derygt

menl*n;rttl<eflsal(fri.'

(Qs. Huud [11]: 85)

Tapwil fiman Alleh :'4i5,, 5g-;{t 3l'r"-4i't}5 r$t
@O-# 6it uw$i li6,?t3llfi 3{; to-' sva'oib

berhata, 'Hai kawtht+ cukuphaabh to*ost dot funfuEq

dengan adil, dan ianganlah kanu nerusi'w rt@/tt,5,ic tqUlq
hah-hah mereha dan janganlah kumu nnha *eiotoott di ,,.,,L.

brorri dengan membuot kcr usakan' ")
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menyampaikan informasi tentang perkataan Syu'aib kepada kaumnya,

"Cularplranlah takaran dan timbangan dengan odil." Ia berkata

"Dengan adil disebutkan untuk mencukupi hak-hak orang yang

meminta hak-hak mereka pada apa yang di timbangan dan di takaran,

yang memang seharusnya disempurnakan tanpa mengurangi dan

merugikan sedikit pun."

Firman-Ny 
": ,i'{J j3\1;t3Jj "Danianganlah kamu

merugilan manusia terhadap hak-hak mereka." Ia berkata,

"Janganlah kamu mengurangi hak-hak mereka yang telah diwajibkan

atasmu untuk menyempurnakan takaxan dan timbangan mereka, atau

yang lain dari itu." Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

18535. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Shaleh bin

Hayyi menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah sampai

(berita) kepadaku tentang firman Allah, ,'l3i l# {3

;f^5 "Dan janganlah kamu merugikan manusia

terhadap hak-hak mereka," ia berkata, "Janganlah kamu

mengurangi hak-hak mereka."4oo

18536. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 1r3S{5
Jr',i:.5,,.,i8l1 "Dan janganlah kamu merugikan manusia

terhadap hak-hak mereka," ia berkata, "Janganlah kamu

menzhalimi hak-hak mereka sedikit pun."4ol

o@ Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (612071), dari Ibnu Zaid.
ao' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (61207l).



TCgtr-Art:Itui

Firmen-I{ye z 'u-+;.,rjfi ;W{; "Dor jangoiloh kornu

membua kejarrd@t d mtfu bui dengm nsnbud kcrusakol" la
berkat4 "Janganlah kamu bedalm di muka bumi dengan melakukan

perbuatan maksiat kepada Allah-- Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat- rirvald berikrtr ini:

18537. Al llasan bin Yahya menceriakm kepada kami, ia berkata:

Abemazzaq merrgaba&an Leparla kami, ia bertda: Ma'mar
mengabatm keeada kmi dai aahdah, t€ntang firman
Allah, 'q#, €Sit j- W 73 nM, jutgoilah kmnt
nembuat kejoham fr ,ruka brmri dengan membua
kcrusako+" ia berkata, "Jmganlah kamu berjalan di muka
bumi.-r02

18538. Dicedtakan kepada kami dni Al Musayyab, dari Abi Ruwag
dari Adh-Dhahhak, mengenai av* e-#,.r,jit --r-W$;
"D@, jurgmlah koru nenfua lejahatm di muka .bumi

dengan nenbua kerusakq" ia be,lkda, "Janganlah kamu
berusaha membuat kerusakan di muka brmi."403 Maksudnya
adalah membuat kenrsakm di muka bumi dengan cara

mengurangi timbmgan dm akra-
ooo

@ JL49<$H ui"e+:t ru oL'F 7 ;i't 4.
iikr l@n oflf,tg.srmtg yorltg Drrilnrrn- Darlt aku bul<rrnlah

wr@S@iogtr dts ilfubn*"

f aUArmzzaq datm raGir (Zlyl) dm Ih Abi lldim ddm tEeir (61207l).* Ibnu Abi lldim dalm tr8ir (6r2fi l).
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(Qs. Huud [11]: 86)

Talrwil firman Allah: 6U3"*,5 p4 F 7 3l 4
#, g" gisa [hewtunganJ dafi Allatt odalut lebih tui*

bagimu jiha kamu orang4rang yang ber"rnarl Dan aku bttfuttloh

seorang penjaga atos dbimu)

Abu Ja'far berketa: Allah SWT berfirman rmtrk

menyampaikan informasi tentang ay& 'F 7 $1 4 'Sisa

(lrcuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu" lvIaksltr5ra

adalatr apa yang Allah sisakan untukmu sezudah menye,mpumakan

hak-hak manusia, baik dengan takaran rnauPun timbangan, secara

adil, lalu Dia menghalalkannya bagimu. 'i<f*Lcbih baikbaghnl"
dari anugeratr yang disisakan unttrkmtr, kar€na kamu mengurangi

timbangan dan takaran yang menjadi hak-hak mereka 'tt#r3i> ot

"Jika kamu orang-orang yang beriman." la berrdil4 "Jika kamu

orang-orang yang percaya dengan janji Allalu ancaman-Nya, serta

halal dah haram-Nya."

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan isnad yatg

tidak diridhai di sisi atrli nukil.e

Para atrli tafsir berbeda pendapat mengenai hal t€rsehrt.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayd-riwayat

berikut ini:

18539. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Waki menceritakan kepada kami, Ibnu Waki meoceritakan

s Disebu&an pendapat ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Athiyah daten Al Llulwro Al
Wajiz (31199), menyebgtkan tatpa suad.Ia berkata, 'Taftir ini scsuai d€ngp
reaasi ayat." Ibnu Katsir dalam taftir (7/451), Munad kceada Ibnlr Jdr, dm ia
tidak mengomentarinya.



T$sirAh:Ihafui

kepada kami, ia berkata: Ayalrku menceritakan kepada kami
dari Suffan, dari Laits, dari Mujatrid, tentang firman Allah,
'F f ii 4.',Sisa (keuntungan) dari Ailah adalah tebih

baik bagimu," ia berkata, uTaat kepada Allah itu lebih baik
bagimu.'/05

18540. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam
menceritakan kepada kami dari Anbisatr, dari Muhammad
bin AMurrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dalj
Mujatrid, tentang finnan Allah, 

^l 
4. ,,Sisa (lccuntungan)

dari Allah," ia berkata, "Taat kepada Allah.,, .6:'+
"Adalah tebih baik bagimu."406

18541. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah, if 4. ,,Sisa (kcuntungon)

dari Allah, " ia berkata" uTaat kepada Allah.u4o7

18542. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsawi mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid,
tentang firman AllalL # f ;fi 4. ,,Sisa (lceuntungan)

dmi Allah adalah lebih baik bagimu," ia berkata, "Taat
kepada Altah itu lebih baik bagimu."aoE

oo'Muiahid dalam tafsir (hal. 390), Ibnu Abi Hatim dalam tatstr (6/2072), Al
Mawardi dalan An-Nuka wa Al uyrn Qla95), dan Ibnu Jauzi dalam zad Al
Masir (41149).* Ibid.*' Ibid.

no' Ibid.
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18543. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allab 'i< 7 5t1 :4. ",Sisa

(keuntungan) dori Allah adolal, lebih baik bagimu," ia

berkata, "Taat kepada Allah.n{B

18544. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 riwayat yang

sarrra-410

Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksud ayat tersebut

adalah, keuntunganrrru dari Tuhanmu itu adalah lebih baik bagimu.

Mereka yang hrpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18545. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lmmi, ia berkara: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ';* fi 4.
',ry$ b 4 F "Sisa (kcuntwtgan) dari Allah adalah

lebih baik bagimu iika ka nu orang-orang yang beriman."

Maksudnya yaittl, keuntrmganmu dari Tuhanmu itu adalah

lebih baik bagimu.alr

18546. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

llbdrnazzaqmengabarkan k€pada kami, ia berkata: Ma'mat

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

M lbtd
'to lbidltr Ibnu Abi llatim dalam ta&ir (6DO'12),Ibnu Jurzi dnrlgli, hd Al Masir (41149),

dan Abdunazzaq dalam taftir (21196).
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Allah, "qrjl b"t F 7 6tl U=4 "Siso (tewnmsan)

doi Allah adalah lebih baik bagimu jika ksnu orang-or(mg

yang berima4" ia berkata, "Ketmtunganmu dari Allah ittt

adalah lebih baik bagimu.'{r2

Pendapat lain mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalalL

rezeki Allah itu lebih baik bagimu. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18547. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkara: Su&an me,nceritakan

kepada kami dari orang yang telah menyebutkannya, dari

Ibnu Abbas, tentang ayat, ;fi 4 "Sisa (kcuntungan) doi
Atlah" ia berkala, *Rezeki Allah-"113

Ibnu Zaid mengatakan hal tersebut pada riwayat berikut ini:

18548. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, WS p4 F 7 ;ttl iZ+. "S*a
(kcuntungan) dori Allah adalah lebih baik bagimuiika kamu

orangerang yang berimon," ia berkata *Kehancuran dalam

siksaan dan kermtungan dalam rahmat.r4ll

Aku memilih penakwilan tersebut, karena Allah

menyebutkannya untuk memberikan larangan k€pada mereka tentang

pengurangan hak-hak manusia dalam timbangan dan takaran. Syu'aib

juga bersenr kepada mereka rmttrk meninggalkan tindalon

arz Abdnrra:zaq ddaln ta8ir Qll92), Al Mawrdi dzlffi' ArFNu*d wa Al Uyat

Qt4gl),dan Fakhrurrazi dalam tafsir (lS/43).
Al Mawardi drilm A*Nu}'at wa Al Uyutr 81495).dm lb,nu ,auzi ddam Zad Al
Masir (41149).
Ibnu Katsir dalm ta&ir (71461).

al3

al'f
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penguangan dalam takaran dan mertlgikan timbangaru lalu

melanjutkan dengan infonnasi tentang keberutungan mereka dalam

menyempurnakan timbangan" baik di drmia maupun di akhirat, itu

lebih utama Sekalipun dalam firrran-Nya, {$."Stsa (keuntungan),"

kalimat tersebut adalah mashdar yang diambil dari pendapat yang

mengatakan $? b ry.'q. "Sisa dari yang demikian itu.' Oleh karena

itu, tidak ada alasan untuk mengarabkan maknanya kectrali kepad4

"Sisa dari Allah yang ia sisakan untukmu setelah kamu

menyempurnakan hak-hak manusia, karetm itu lebih baik bagimu dari

sisa kamrl akibat dari perbuatan haram yang disisakan untukmu dari

keztralimanmu terhadap pengurangan-pengurangan hak-hak mereka

dalam 1ip$angan dan takaran."

Firman-Nya: V" i1&fiUi "Dan aht bukanlah seorang

penjaga atas dirimu." la berkata, "Wahai manusi4 aku bukanlatr

pengawas yang mengawasimu pada saat kalian memberikan

timbangan dan takaran. Apakah kalian menyempumakan hak-hak

manusia? Ataukatl menzhalimi mereka? Aku hanyalah seorang

pembawa risalah Tuhanliu, dan sesungguhnya aku telatr

menyarnpaikan risalah itu kepadamu."

ooo

SVuv3u_6 il;rJ *iv AittXi ,;244 $\3

u)i ryiic{ ayw Y qJ a s;1, 6
"Mqelroberl<fia, 'Hai Syu'aib, a1al(ah shalatmu nwtymth

l<mw agar l<rrirri mmingall<m apa yorrJg diserrtah oleh

bapalr-bopakl<f,nriotf,itmelaruryl<ffi rimenpukfi apa
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yrfJgt<ffi Jilcchendnldtentrnry}uontrlo,nri?Sanlnsgttnryo
lr"rr* adalah ot6rg y6p11g scmgclt perrymfi'm@ibetal<a| "

(Qs. Huud [11]:87)

rd(wirfirmenAtlrh: ti if;16i?U 4ji3 i':J1fl\3
*ili ,J,Jiii{ l^ti**v6;1 a13'6 l-uiiY.t;35'-

(Mereha berfua, nilai syu,aib, opakah shalerut nenyurrrt kamrt

agar kami meningalfun qpa yang disenbah oleh bapak-bapah

hami olau nelorung harni mutEerbuot opo yong k0rrri hehendaki

tentang harta kGrrri? saanggrrtnya lcamu odalah ofang yang

sangal penyantun bgi berufuL ")

Abu Ja'fer berkata: Allatl SWT berfirman untuk

menyampaikan informasi tersebut, "Berkata kaum Syu'aib, L,,-fr('-

1ffi6 iFU GtX, 'Hai syt'aib, apakah shalatmu menvtruh kamu

agar kami meninggalkan'. ' Ibadah ViUt; f.i'-V "Apa yang disembal

oleh bapak-bapak korni,' dari berhala dan patung - qJ Ai1i'6 5
'tySV "Atott meluang kami memperbuat apa yorg kami kchendaki

tentang hsta komi," dari merusak dfuham dan memotongny4 serta

mengurangi hak-hak manusia dalam takaran dan timbangan. i$ 6ft
ryJi"sesunggttlvrya kamu adalah orcmg yang sorgd penyantun,"

selama pekerjaan itu dilakgkan dalam keadaan senang, maka pada saat

melakukan pekerjaan, ia tidak meftNn terbebani de,ngan kemarahan.

";$*Lagt 
berakal," yalni bijaksana dalarn melaksanakan perintah

yang diperintahkannya kepada mereka agar mereka meninggalkan

penyembahan berhala Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-

riwayat berikut ini:

18549. Mahmud bin Khaddasy menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bin Khalid Al Khayfth menceritakan
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kepada karni, ia berkata: Daud bin Qais menceritakan kepada

kami dari Taid bin Aslam, tentang firman Allah, SjiXl
l,s AIWY cf;l -a ifr' 6 {-€iut;'rg-ti Ifi 6 Lfu
*li Afri *Apakah sholatmu menytruh kamu agar kami

meninggalkan apd yang disembah oleh bapak-bapak lcami

atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki

tentang lurta kami. Sesungguhnya komu adalah orang yang

sangat perryantun tagi berakol." Ia berkata, "Tentang hal-hal

yang telatr kami larang kepada mereka terhadap

penghilangan dirham -ia berkata: potongan dirham'

keraguan timbul dalarn diri Hammad-.rdls

18550. Sahl bin Musa Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami dari Abi

Maudud, ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'b

Al Quraztri berkata: Telah sampai (berita) kepadaku bahwa

kaum Syu'aib akan disiksa karena memotong dirham, dan hat

itu terdapat dalam Al Qur'an, :'5-V 1# 6 ia;U GIX|
'ryS v q; A il1' J J -VUt; "Apakah shatatmu

menyttruh lcamu agar lrami meninggalkan apayang disembah

oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa

yang komi kchendaki tentang harta kami?'416

18551. Ibnu Waki menceritakan kepada [ami, ia berkata: Zudbin
Habbab menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidatr,

dari Muhammad Ibnu Ka'b Al Quraztri, ia berkata, "Kaum

Syu'aib disiksa karena telah memotor-rg dirhom, mereka

berkata, it l-riiut; '#tv lffr;\ iFY GjXt ,#,i,
n" rbnu Abi Hatim dalam tafsir (6D073) dan Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahkam

Al Qr'an(9187).ttt lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/150).
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VS Y WJ -A ifr' "Hai SJru'aib, apakah shalatmu

merryuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah

oleh bapak-bapakkami atau melarang kami memperbuat apa

yang trami kehendaki tentang harta komi'."4r7

18552. ...ia berkata: Hammad bin Khalid Al Ktrayyath menceritakan

kepada kami dari Daud bin Qais, dari Taid bin Aslam,

tentang firman Allah, lyl V \a:J A i3i, ,l J "Ato,
melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki

tentang harta kami," ia berkata, "Tentang apa yang dilarang

kepada mereka, yaittr menghilangkan dirham. "als

18553. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, 6 1I;:$ i.;U GIX\ .a{JS. $\3
'rySv6:J AS;i' 6 JVut; '.t9,-"Meretra bertrata, 'Hoi

Syu'aib, apakah shalatmu menyuruh kamu agar kami

meninggallan apa yang disembah oleh bapak'bapak lami

atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki

tentang lnrta kami'." Ia berkata, "Melarang mereka dari

memotong dinar dan dirham. Mereka berkata,

'sesungguhnya dirham adalatr harta kami, maka karni berhak

melakukan apa saja yang kami kehendaki pada harta tersebut.

Jika kami berkehendak, kami dapat memotongny.a, atau

membakarny a, atatmelemparkannya'. "4 
19

18554. ...ia berkata: Ibnu Watrab mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Daud bin Qais Al Mara mengabarkan kepadaku,

4r7 lbid.
o" lbnu Abi Hatim dalam tafsir (612073), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

Q1396), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/l 50).
4re lbid
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bahwa ia mendengu Taid,bin Aslam berkate tentang firman
Agab, 31 

-Uilt4r;:,r#_ ti tfr o1 LiU GttXi . i i:ji $G
W Y UjLJA -A j:E 6 *Mereka berkata, ,Hai slu,aib,

opakah slulatnru meryrwtrt kfrru ago kami meninggalkon
qpa yang disembah oleh bryk-bqak komi atau meluong
kani memperbuA aW yorg ka ni kchendaki tentang huta
kmrri'? "

Zaid, bqkzt4'Maksudnya adalah menrotong dirham."c2o

tr'irman-Ny",4y5 "A7nkah shalatmu" Al A'mas5r
mengalakan pendapatnya dalam menakrrilkan ayat tersebut dalam
riwayat berikut ini:

18555- Al Hasan bin Yahya menceritakm kepada kami, ia berkata:
Ab&rrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabartan kepada kmi dari Al A,masy, tentang
firman Allab, <jjl *Awkah shalatmu,,, ia berkata,
ttBacaanmu.tt42l

L Jadi, bila ada yang mengatakan bagaimana bisa dikatakan:

V#vqJ -A j1:fr,6 f-r:iut;,1li_6 Iffr 6 J:;U AijSi
"Apakoh shalatmu menywuhkanu agu koni meninggalkan apayang
disembah oleh bapak-bap& koni aan neloang kami memperbuat
qpa yang kami kehendaW tentong lrota kami." padabal Syu,aib
melarang mereka melakukan sesuatu pada harta mereka, seperti yang
telah disebutkan, bahwa beliau telah melarang untuk melakukan
perbuatan tersebut?

* Ibtdar Afiwraqdalam ta8ir Qtlgil,Su&m Ac.Tsanri dalam taBir (hrr. 133), dan
Ibnu Abi Hdim dalam taftir (612072), dei Al A,masy.
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Dijawab, "Sesrmgguhnya makna tersebut berboda derga" qn
yang kamu bayangkan-'

Ahli bahasa Arab berselisih pendapat dalam menakwilkm
malcna tersebut.

Sebagian ulama Bashrah mengatakan bahwa makna rcdaksi

kalimat tersebut adalalL apakah shalahu me,merintahkm kami aga
meninggalkan ibadah nenek moyang kami? Ataukah agr krni
meninggalkan pekerjaan yang kami lakuton t€rhadry hil1a, kami.-
Makranya bukanlalL "Shalatuu memerintahkanmu agfr kmi
melakukan sesuka hati kami pada harta kami, kanena tidak demikim
perintah yang diberikan pada mereka

Sebagian ulama Kufah mengarah kepada pe,ndapat ini. Mereka

berkata, "Kalimat tersebut memiliki maksud lain, hingga menjadikan

kalimat perintah seperti larangan." Seakan-alon ia berkata "Apakah
shalatnu melarang kami dengan ini dan mencegah kami dari itu?-
Pada saat itu, kalimat seperti itu ditolalq karcna yang pertama

berkedudukan sebagai nashab dengan ayat berikut ini, ja;E
"merqntruh kamu". Sedangkan yang kedua berkedudukan sebagai

nashab karena meqiadi ahaf padakata V, "qa", yang terdryat pada

aya\ $'-6 "apa yang disembah". Jika demikian kondisiny4 maka

redaksi makna kalimat tersebut menjadi, apakah shalarrrru

memerintahkanmu agar kami meninggalkan sesembahm

disembah oleh nenek moyang kami? Ataukah agr
meninggalkan pekerjaan yang karri inginkan pada harta kmi?

Disebutkan dari sebagiai qtma', bahwa ia me,mbaca .u;r..
Jadi, barangsiapa membacanya dengan kalimat terseht, maka bacam

ymg

kami
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tersebut tidak ada dasarnya, karena Of yaog ke&ra pada saat itu
menjadi ma'thuf atas ol yang pefiama-M

Adapun perkataan mereka kepada Syu'aib: ryJl ij{ ltt
l$$"sesungguhrrya kamu adatah orumg yong s(mgat Wrryanfin

lagi berakal," sesungguhnya musuh-musuh Allah mengatakan hal itu
kepada Syu'aib sebagai bentuk ejekan terhadap dirinya Mereka

menganggapnya bodoh dengan perkataan mereka ini.

Para ahli tafsir menakwilkannya sesuai de,ngan yang telah

kami katakan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berilart ini:

18556. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juaij, tentang firman Allalt Ji{ lft
U;l;$si"sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat

penyantun lagi berakal," ia berkat4 "Mereka memperolok-

oloknya."a23

18557. Yunus menceritakan kepadakra ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd berJrata,

tentang finnan Allah, lSli AAi ii{ Srty "Sesungguhnya

lcamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal."

Maksudnya, mereka adalah orang-orang yang mengejek dan

memperolok-olok dengan mengatakan bahwa kamu adalah

orang yang penyantun dan berakal.a2a

az Kebanyakan orang membaca Jril darr rl 'I r= dengan nor jonakpada dua kata

tersebut. Adh-Dhahhak bin Qais membaca J., dan rl-3r l,r dengan mulhahabah.

Lih^tAl Muhtro Al Vqiizkarya Ibnu Aftiyah (3D0/u.).
oB lbnu Athiyah dalam Al Muhoru Al Wajb (3DOl) dan Ibnu Katsir dalam taftir

(7t46t).
124 lbid
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'c 6't + e:5 o; ut'q, e 33"1 A1J,j4 3'6

Y'&.ij{f :-- J 6\A'p4t U J\ iKlifi'fl *J uS

T iV ski rL *uit riJ;\1l"ig
"Syu'aib bqlcata, 'Hai lrr;lunl<u, bagahnana pikirannw jika

al<u menpnryaibukti yorng rryata dmi Tuhanl<u dmt
diarurguahi,Nya aku df,ri pada.Nya rezeki yangbaik

(paattl<ah alcu merryalahi perntah.Nya). Dan dku dnnk
bqkeh,endak rnengerjal<mt apa y ang alru lmang l<ffiw

dmipadaruya.Alcufinakbe'rnrral<sludl<eilali(mffi dftansl<nn)
pubaikan selama aku nwsihbul<,e,sangupan. Dort ddak
odo t*rfikbagil<u melainl<an dengan (pdolongorr) Allah.
Hany a lnp ada y'.l;lah alcu b e*aw al<nl dfrrr hany a lnp ado.

Nyalah al<ukertali.'
(Qs. Huud [1U: 88)

Tatwil firman Allah: o; ut '4 lF j3 ol ;I-;J ,A 3B

Ciyi il t-J q'e'k{;t -( $;f;a/;6 -S v;1,*'6,,>+ e:-
@.aJ i-V lKi $ fiU'.llri*-i'Yt-i$Y (syu'aib berkata, "Hai
kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mcmpunyai bukti yang
nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezeki

yang baik [patutkah aku menyalahi perintahnyaJ. Dan aku tidak
berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kamu daripadanya
Aku tidak bermalsud kecuali (mcndatangkan) perbaikan selama

aku masih berkesanggupan Dan tidak ada tauJik bagiku melainkan
dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal
dan hanya kepada-Nyalah aku kembali")

€I
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT menginformasikan ayat

tersebut, "Syu'aib berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaum, bagaimana

menunrtnu jika aku me,mpruryai bukti dan keterangan dad Tuhanku

mengenai apa yang aku serukan kepada kalian untuk menyembatr

Allah, membersihkan diri dari penyembahan berhala dan patung, serta

melarangmu dari melakukan kerusakan pada harta'."

"g 6tr'4 i$- "Dan dianugerahi-Nya aht dari pado'Nya

rezeki yang baih" dan halal.

"e -v*!iu Jt &IJ iI iJ q uDan aht tidak

berkehendak mengerjakan apa yang aht lmang komu daripadanya."

Ia berkata, uAku tidak berkeinginan melalukan perkara yang aku

larang terhadapmu, kemudian aku melanggar larangan ittr, akan tetapi

aku hanya melakukan apa yang tetatr diperintahkan terhadapnya, dan

aku hanya melarang apa yang telah aku larang kepadamu dari

melakukan tersebut." Sebagaimana disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

18558. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 'n -$ U:

'"A '?61 t J\ 61fA "Dan aht tidak berkehendak

mengerjaknn apa yang aht larang komu daripadanya." la

berkata, "Aku tidak melarangmu melalarkan perkara yang

aku lakukan atau aku datangkan.'t'25

'&ij il LJ ol *Aht tidak bermaksud kccuali

(mendatangkan) perboikan." Ia berkata, "Apa yang aku

perintatrkan dan aku larang kepada kalian ittr hanya wrtuk

or Ibnu Abi Hatim dalam taftir (6D074) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/l5l).
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meoddmglan kebaikan serta perbaikan pada pctila
kalirr-"

e#l V, 
*selona afu ,rrasih berkcsongrryot- Ia bcfu,

"Selama aktr sanggrp melakukan perbaikanryra, agr kalim
tidak mendapat siksaan ymg menyedihkan dili AIhh
lantran pelanggaranmu tshadap perintaUftyr dm
pembangkanganmu tefiadry ufisan-Nya

6\1 ,# 6 "M, fidak ada taufik bagitu nr;Ioinhor

dengut (pertolongu) AllaIL" la b€rkd4 'Tirhk &
kebenran yang aku da1lafrkm dalam usahaku md*nkan
peftaikan padamu aan paaapertraramu kecuali hmyakqloda
AllalL kar€na Dia Yang lvfaha pe,nolong atas hal itrL Jfta ia
tidak memberikan pertolongannya maka ah ddak

me,nd4ldan kebaikan di dalamnya"

x'irmen-Nye, L91 9$"tt*r1. kcryda AAah aht futavo*al"
Ia berkata" 'tlmya kepada Allah aku serahl<an urusmnf krcoa
hanya kepada-Nya aku percaya dan menggantrmgkan urusmlnr'

X'irmen-Nya $ ib uMt twtya keryda-I{rulol, aht
kcmbali," dil. hanya kepada-Nyalah penerima tant dtn kembati tobd-
Sebagaimana disehfflran dalam rirvayat-riwayat berikrf ini:

18559. Ibnu Waki menceritakan k€pada kami, ia berlrrtr' ftrnu

Numair menceritakan kepada kami dari Wanqq dili Ih Abi
Najilu dari Mujahi4 tent nB firmm Allab 46 4V 'Ib,
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horya kepada-Nyalah afu kcmbali," ia berkata, uAku

ke,mbali."a26

18560. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kQada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l(ami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 riwayat Yaog samaa2'

18561. At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hgdzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dad Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid. Mujahid juga berkata bahwa:a2t

18562. ...Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin

Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, $ Ay "Oo"

tunya kepada'Nyalah aht kcmboli," ia berkata uAku

kembali."a2e

18563. Al Qasim menceritakan kqada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Altatl, ,$ 4-V "Dan horya kcpada'Nyalah aht pembali," ia

berkata "Aku kembali. "a3o

ooo

nr Mulahid rlnlam ta$ir (hal. 390), Ibnu Abi Hatim dalam t^fsn (6D074), dan Al
Mawardi dalam AwNuka wa Al Uyun Q1497).

'n lbtdu lbid
lD lbid
'n lbid
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#,Ht);i,6e-i;,5$
"Hd r<nm*u iurgair/,ah henilalcny o @entr,ngur dttdo

aku (ilengan l<mw) menyefuIil<ut l<mw meniaili iolfi
hingol<ffiu ilitfunpa adzab seperti yorrrg menrimpahlroran

Mrh dfri krlutt] Hud atau l<nnrJ Shdl€h, seilmg l<mnn 12rt
tidak (pula) iouh (ten*otrryo) drriltarut'

(Qs Huud [11]:89)

Trkrvil liman Allah: U,'JrH$-6Cb i3;-{ri;j#, r11 +j ii:5'*tj 5 ,; ij J d,r"-t6 rna

'ilJ6i346-YJ'

hauntku, janganbh hendaknya pertentangan antara ahu [datgot
hamal menyebabhan kamu menjadi jahol hingga komu @tW
adzab sqrcrti yang nenimpah hawn Nuh atau kaum Hud otot
haum Shaleh, sedang kaum Lulh tidak [pulal jauh [temparyal doi
karna)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menginformasikan t€mmg
perkataan Syu'aib k"padu kaumnya, d)a '&;- { 

"i6j 
"Hai

kmmfu, janganlah hendabtya pertentongan antora afu (dengor

kamu) menyebabkan kamu menjadi jalut," ia berkata, "Jangmlah
permusuhan terhadapku dan ke,marahanku serta pemisahan eW
yang aku datangkan, menjadikanmu bertahan di atas kekufiran
terhadap AllalL menyembah sesembahan nenek moyan& dm
mengurangi hak-hak manusia dalam takaran serta timbangm, d-'r
meninggalkan tobat serta kembali kepada Allalt hinggr

menyebabkanmu ditimpa silsa. 6 '$ a6 U 'y 'seperti wrg
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menimpah kaum Nuh atau kaum Hud', dari air bah yang

menenggelamkan, ,i?ji 'Atau koum Hud', dari siksaan.&t; I
'Atau koum Shaleh', dari gempa. +j'#V2'sedang kaum Luth tidak

(pula)', yaitu negeri mereka yang telah diporak-porandakan fLi
;rj{Jauh (tempatnya) dori kamu', kebinasaan mereka.

Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dan merenungi

kondisi mereka? Ambillah pelajaran mengenai kondisi mereka dan

sadarilah kesalahanmu agar kamu tidak tertimpa kertrsakan seperti

yang ditimpakan kepada mereka."

Sebagaimana disebutkan dalarn riwayat-riwayat berikut ini:

18564. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allab g/-{
-Af "Janganlah hendabtya pertentangan antara aht

(dengan kamu) menyebabkan kamu meniadi jahat," ia

berkat4 "Janganl66 perselisihan antara aku dengan kamu

menyebabkanmu menjadi jahat. d;; Q:X-U,'J, ?i;-6
'sehingga lamu ditimpa adzab seperti yang menimpa laum

Nuh'.43r

18565. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadab, tentang firman

Allah, -AV g?-{ "Jorgoolah hendabtya pertentangan

antua aht (dengan kamu) menyebabkan kamu meniadi

a3r Abdurazzaq dalam taftir Qll97) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D074,
207s).
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jahat, " ia berkata, "Janganlah perselisihan antara alar dengan

kamu menyebabkanmu menjadi jatrat. "a32

18566. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, '&7-t-Af "Janganlah hendatorya pertentangan antara alat

(dengan kamu) menyebabkan lcamu menjadi jahat," ia
berkata, "Permusutran denganku, kemarahanku, dan

perselisihan terhadapku. "a33

18567. Muharnmad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, +j i6,W
#. (L4 usedang kaum Luth tidak (pula) jauh
,--., I

(tempatnya) dari lcarnu," ia berkata, "Sesungguhnya tempat

kejadian mereka itu dekat. (Mereka itu adalah) kaum Nuh,

Aad, Tsamud, dan Shaleh."a3a

18568. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abilnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'max

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

AllalL f,;!,f4++j i5 US 'sedang paum Luth tidak

(pula) jauh (tempatnya) dari kamtt," ia berkat4

"Sesungguhnya tempat dan masa kejadian itu dekat, sesudatr

Nuh dan Tsamud."435

n32 lbid
433 Lihat AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun QlagE), dari As-Suddi, Ibnu

Jauzi dalam Zad Al Masir (4ll5l), dari Az-Zujaj.
n'n Abdurrazzaq datam tafsir Qtl95) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D075).
n" Ibid
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Abu Ja'far berkata: Mugkin dikmtm bahwa maknanya

adalalL apa yang terjadi pada kaum hdL tidak jauh tempatnya dari

kamu.

ooo

@:;;3-,;"S"oL'4LYjii3H5'v*;:-,"*rS
"Dan mohonlah anpun l<e4da Tulrrcrarru l<erwdiut

bertobatlaht<4ait*Nya.Se$ilggxhr6,aTuhmicuMafiw
PerrycyanglogilvlalluPangasih."

(Qs. Hrnrd [11]:90)

Takrvilfi rmanAllah:345)'+litV;i3H5,vt;>,*V
@3;;: (O"" mohonlah arrr4r.r, kryno Tuhanmu kenudian

bertobatlah kepada-Nyo. Sesangguhnya ftfis*a Maha Penyayang

lagi Maha Pengasih)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan unfirk

menyampaikan informasi tentang penrataan Syu'aib kepada kaumny4

H$ 
'' ^y*-: *V"Dan mohonlah arrpu, kcwda Tuhanmu, " wahai

kaum, mohonlah ampun atas dosa yang kamu lakgkan terhadap

TuhanmU yang mengakibatkanmu bertahm rmhrk menyembah patung

dan berhala serta mengurangi hak-hak mmusia dalam takaran dan

timbangan . 'Ayf$'i3 'Kemudian bertofutoh kcpada'Nya. " Taatlah

kepada-Nya dan laksanakanlah Perintah+.If serta tinggalkanlarh

larangan-Nya. U i) St *Senngularya Tuhanku Malu

Penyayang," terhadap orang-orang yog bertobat dan kembali

kepada-Nya agar sesudah bertobat tidak m€odapatkan siksaan-Nya.



3ji2 "Lagi Maha Pengasih," terhadap orang yang kembali dan

bertobat kepada-Nya. Dia akan menyayangl dan mencintainya.

ooo

6E rrsl|W qfi;;3v; bsrli; :# s-tll

@;r*wiJvrti*i
uMq 

elca berl<uta,'Hai Syz' aib, lcmni ddak b mry ak rnenguti
tentarrg apa yangl<f,naukatal<frrJ itu df,rr sestmguhnya
l<nni benar-benar melihat l<firuu seorytrrg ydrrg lenwh di
ar.tdralcmni;lqlauddakldhl<menakc'lumganru,tcntulah
l<rrnri telah muajam l<arw, sedmtg l<mu pun bul<mtlah

seofimg yolngbei'wibawa di sisi l<f,nri.u

(Qs. Huud tlil: 91)

rarrwil firman Auah: w 6$ \fiq bqrli; .a:'j rrj,6

tAW 'J Vt"6)Cj i)yft$j: (twere*a berkata, "Hai
Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu

katakan ita dan sesungguhnya kami benar-benar melihat komu

seorang yang lenah di antara kami; halau tidahlah karena

keluargamu tentulah kami telah meraiam hamq sedang kamu pun

buhanlah seorung yang berwibawa di sisi haml")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman trrtuk

menjelaskan ayat tersebut: Kaum Syu'aib berkata kepada Syu'aib,

3;nV AS'r15li #'-lj(i "Mtrdra berkata, 'Hai syu'aib, kan4i

tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu lcatakan itu dan

sesungguhnya kami'. " Artinyq kami benar-benar tidak mengetatrui

I

T$stuAh:I\aturi I

l

4
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banyak tentang perkataanmu dan informasi yang kamu bawa kepada

kami 6sngsnai hal tersebug W Gy "oon sesunggulmya kami

benar-benw melihat kamu seor@tg yotg lemah di antara kami."
Disebu&an bahwa beliau adalah seorang yang buta, karena itu mereka

berkata kepadany4 
-{4 

G1S "Oo, seswtgguhnya kami benm-benar

melihat kamu seorang yang lemah di otara kami." Mereka yang

berpendapat demikian melryebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18569. AMul A'la bin Washil me,nceritakan kepadakq ia berkata:

Asad bn Taid Al Jashshash menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syarik mengabar*an kepada kami-dari Salim, dari

Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, (* 6$ "Dan

sesunggulmya kami benar-beno melihot kamu seorang yang

Iemah di antara kami," ia berkata, "Seo mg yang buta"a36

18570. Abbas bin Abi Tbalib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibrahim bin Mahdi Al Mushishi menceritakan kepadakq ia

berkata: Khdaf bin Khalifah me,lrceritakan kepada kami dari

Suffaq dari Sa'id, riwayat yang sama.a37

18571. Ahmad bin AI Walid Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibrahim bn 7-ryad don Ishaq bin Al Mundzir

menceritakan kepada kami, AMul Malik bin T:rid

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dai galim, dari Sa'id riwayat
yang samaa3t

t'5 fbnu Abi llatim dalam t rsir (6DO?6\AI ltauradi dalcE- A*Mtka wa Al Uyur
Ql49), dan Ibnu Jud&lam7adAl MGb(41152).,3'Ibid

"t Ibid
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18572. ...ia berkata: Amr bin Arm dan Mutrammad bin Ash-Shabah

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Kami

mendengar Syarik berkata tentang firman-Ny4 
-W ef

"Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang

yang lemah di antara kami," ia berkata, "Seorang yang

buta."a39

18573. Sa'dawih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad

menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Satim, dari Sa'id

bin Jubair, riwayat yang sama.*o

18574. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami, tentang finnan Allah, 6* 6$
"Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang

yang lemah di antara knmi," ia berkata, "Seorang yang

lematr penglihatan. "e I

Su$an berkata, "Dikatakan bahwa beliau adalah khathib para

nabi."

18575. ...ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibad menceritakan kepada kami {ari Syarik, dari

Salim, dari Sa'id, tentang firman Allah, W GY "D*,
sesungguhnya kami benar-benor melihat kamu seorang yang

o'e Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UWn Q1499), dari Sa'id bin Jubair dan

Qatadah.* Ibnu Abi Hatim dalam taftir Gf2076) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masb
(4ns2).*r Suryan Ats-Tsauri dalam taftir Od. 133) dan Al Mawardi dalam AwNukd wa
Al UyunQl4gg).
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lemah di antara lcam|" ia berkata, "Seorang yang lematr

penglihatan."e2

Firman-Ny", "t{{j Ayf, $5 "Kalau tidaHah karena

lreluargamu tentulah kami telah merajam kamu. " Ia berkata, "Mereka

berkata, 'Kalau bukan karena keluarga dan kaummu, tentu kami telah

merajammu;." Maksudnya adalah, tentulah kami telah mencaci-maki

dirimu.

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah, tentulah kami

telah membunuhmu. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

18576. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, "6Gj i),Y$1$ "Kalau tidaHah

lrarena kcluargarnu tentulah kami telah merajam kamu," ia

berkata, "Mereka berkata, 'Kalau bukan karena kami takut

kepada kaum dan keluargamu, tentulatr kami telatr

melemparmu dengan batu hingga mati'."43

X'irman-Ny az s-AW 6 Y/2 "sedarg kamu pun bukanlah

seorangyang berwibowa di sisi kami." Maksudnyaadalah, kamu juga

bukan orang yang kami hormati, lalu kami tunduk terhadapmu,

batrkan di hadapan kami kamu itu hina.

ooo

*' Ibid
e3 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (612077) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al

UyunQlagD.
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"g* 
{:W r F itr, ;'i'i H; it -,y5 r;rs-'st

tji,J*qij5y
"Syz'aib ntmiawab, 'Hdi l@ffrrkai, apalcah l<chwgal<u lebih
terhomat nwn,utut padangfiunu dmipana Allah, seilang
AJlohlrrlnrrr iailil(m seilfru yarrg turknng ilibelal<mrgnw.
Sesnnggzhnya (pmgetalwmi Tuhanlcu meliputi dpa yar.g

l<mrruWal<arr."

(Qs. Huud Ull:92)

Takwil firman Alla,h: $i 'n Fl; 'j11 -J4 ,;15- 3G

@ ti'";ttXq ij 6y-Vr+ {;Wtr:Sii5lsya,aib menjawab,

"Hai kaumhu, apahah keluargaku lebih terhormat menurut
pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu jadikon sesuotu

yang terbuang di belakongmu Sesungguhnya fpengetahuanJ
Tuhonku neliputi opa yang harnu herjakan.")

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk
menjelaskan ayat tersebu! "Syu'aib berkata kepada kaumny4 'Wahai
kaum, apakah kaummu itu lebih terhormat dan 1s61h mulia daripada

Allah, serta menganggap remeh Tuhanmu, hingga menjadikan Allah
berada di belakangmrl tidak melaksanakan perintatr-Ny4 dan tidak
takut terhadap siksa-Nya? Janganlah kamu sombong dan benar-benar

angkuh."

Dikatakan kepada seonmg laki-laki apabila laki-laki itu belum
menunaikan hajatrrya lf ,r;t ,46 tj. Artinya, meninggalkanny4

tidak menoleh ke belakangnya Lalu apabila telatr selesai, maka

dikatakan #'*t lilil qir+ menjadikannya di hadapannya dan di
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muka kedua matanya. Juga dikatakan

artinya berada di belakang punggungmu. Sebagaimana dikatakan

oleh penyair berikut ini:

.#ilt )L'u:V'$t q.€o:)
uKami mendapatlan bani Barsha dari anakyang terlupakan.'M

Maknanya adalah, mereka meletakkan hajat manusia di

belakang, oleh karena itu mereka tidak menoleh.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18577. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya,-dai Ibnu Abbas, tentang firman

A[ah, .u*- {:w t},1 i$3 :fi a H); 5 -}4 rfr.3(,
*Syu'aib meniau,ab, 'Hai kaumht, apakah kcluargaht lebih

terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedang

Allah kamu jadilmn sesuatu yang terbuang di belakangmu'' "

Demikianlatr, mereka menganggap kaum dan keluarga

Syu'aib lebih mulia daripada Allah, serta menganggap remeh

* Bait yang dinukil dari Bahr yangpaniang. Bait pertarnanya adalah:

i4r it:'nr,)-'-'Jj,it t ,F lUr;r2 S;,lu'ti'ii
,,sekirorqla kami dapat memberikan htta, niscrya kmni menghtapkan puiian

tuhadqnya" sana seperti laut yang sedotg pasotg'"
Lihat Maju Al Qtr'an karya Abi Ubaidah (1D98) danAl-Lisan

(entri: 19 ). Bait pertamanya adalatr: u,n57:6 U|;J"Maka sesungguhnya kami

adalah doi seduiumlah anak-anak Mwrah."
Bait mennnrt Al Mawardi disebutkan dalamAn-Nukawa Al Uyun (2500). Lihat

Al Mababat Elelaroniah Al Maima' Ats'Tsaqa/i taryaAbu Zhabi'

-
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perkara Allah di sisi mereka, padahal Allah lebih mulia dan

lebih agung.e5

18578. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kegadalq dari Ali,- dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, W {'8t "Flit 
"sedang

Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu,"

ia berkata, "Membelakan grrry a." 
u6

18579. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 
"fr-'J(,.vr+ d:W tfittr' fii 'd, H;; -;'r{,t *syu'aib

menjantab, 'Hai kaumht, apokah keluargaht lebih terhormat

rnenurut pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu

jadikan sesuatu yang terbuang di belalcangmu'." la berkata,

"Lebih mulia kaummu, sedangkan kamu membuang ke

belakang perkara Tuhanmu. "47

18580. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang finnan Allah, l$ifrt
-(* {iYt "sedang Allah kamu iadikan sesuatu yang

terbuang di belakangrnu," ia berkata, *Tidak takut

a dalam segala hal, dan sesungguhnya kamu takut

terhadap kaumku. y* {;Utl#ifii 'sedang Allah kamu

*t IbnuAbi Hatim dalam tafsir (6D077).
s Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6t2077), dari Ibnu Abbas, tentang s.Itc .

{7 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612077).
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jadikan sesuatu yang terbuang di belalangmu''

Memuliakanmu dan membetakangi perkara Ttrhanmu''#8

18581. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ti'3i$;
9* {:W "sedang Allah kamu iadikan sesuatu yang

terbuang di belakangmu," ia berkata, "Tidak takut

terhadapnya dalam segala hal. Sesungguhnya kamu hanya

takut terhadap kaumku, dan kamu menjadikannya sesuatu

yang terbuang di belakangmu, serta tidak takut terhadap-

Ny"."*'

18582. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, ;;t '6 HG'ri -Jr;J uApapah peluargatat lebih

terhormat menurut pandanganmu daripada Allah," ia
berkata, "Apakah kamu mengira kaummu lebih mulia dan

kamu memPerdaYai Tuhanmu?"a50

Aku mendengar Ishaq bin Abi Israil berkata: Suffan

berkat4 '-V* 
{:W t#i$-t "sedang Atlah lamu iaditran

sesuatu yang terbuang di belakangmu." Sebagaimana

seorang laki-laki berkata kepada temannya, 'r-il" €i6 ':i)
JriL "Aku meninggalkan hajatku di belakang punggungmu."

Yakni apabila seseorang ingin menunaikan hajat fteperluan)

*, Abdrnazzaqdalam tafsir Qll97) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612077).
*e lbid.
050 Abdurrazzaq dalam tafsir Qll97).
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temaillya" maka ia menjadikannya di hadapannya, dan ia

tidak mengabaikannYa.as 
I

18583. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada Lami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, S* d:W ',j'3i$t "sedang Atlah

lumu jadikan sesuotu yang terbuang di belakanguu'" la

berkata, "Punggung yang besar, seperti unta-unta yang keluar

bersamanya dengan unta yang punggungnya memiliki daging

lebih, tidak dapat membebani dirinya apa'ap\ kecuali

kebuhrhannYa."

Ia berkata, ..sesungguhnya Tuhanmu di sisimu yaitu, bila

kamu membutuhkan-Nya maka kamu mendatanglNyq

sedangkan bila kamu tidak membutuhkan-Nya maka Dia

bukanlah apa'apa.'As2

Pendapat lain mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah,

kamu menjadikan apa yang didatangkan Syu'aib itu sesuatu yang

terbuang di belakangmu.

Huruf ha pada ayat ij.3i8'1 "sedang Attah kamu iadikan,"

berfungsi sebagai penjelas atas apa yang dibawa oleh Nabi Syu'aib

AS. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18584. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari w*9 dari Ibnu Abi

Najrh, dari Mujahid, tentang firman lilLah, -\i;b lj'3i/t:
"sedang Allah kamu iadikan sesuatu yang terbuang di

nst Suryan Ats-Tsauri dataur tafsir dengan ringkas (hal. 133)'
rsz 15o[, Abi Hatim dalam afsir (612078) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

UynQls00).
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belakotgmq" ia berkat4 "I(mu meninggalkan apa yang

dibawa oleh Syu'aib.'/53

18585. ...ia berkata: Ja'far bin Agn menceritakan kepada kami dari

Suryao, dari Jabir, dari Mujahi4 ia berkata, "Mereka

membuang perkaranya "as

18586. Al llarits menceritakan kepadalru, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami dfii Sr8an, dari Jabir, dari

Mujahi4 ia berkatq tetrang firmm AllalL SiY: "#iii')
-E-2$ 

"S"aong Atlah kanruiaditran sesudu yang terbuang di

belakotgm4" ia bedraft4 "Mereka membuang

perkaranya"a55

18587. Muhammad bin AmI me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan keeada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dni Ibnu Abi Najih, 9*i
Mujahi4 tentang firman Allab -S* 

{;W tfiltft
"sedong Allah kamu idfu, sesudlt yang terbuang di

betakangmu," ia berkata, "Mereka adalah keluarga Syu'aib

yang meninggalkan apa yang didatangkan oleh Syu'aib dan

membuang ajarannya di belakang -ereka."456

18588. Al Mutsanna menceritakan keeadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan ke@a kami, ia berkata: syibil

n53 Mulahid dalam ta6ir (hal. 390) dm Ib^, Abi lIdim dalam afsir (6D077).
nrn Muj,n;d datam taftir (hal. 390) dan Al Manrurdi iludgf,t An-Nukat wa Al Uyun

Qtsoo).
45s lbid
156 Mu5ahid datm ta&ir (hal. 3g0), $l8rm Als.Tsilri dalam tafsir dari Mujahid

Gat. t Eg), dm Al Mawardi dalam AtNtfu wa Al Uyun Ql 500)'



menceritakan kepada kami dari Ibnu

Mujatrid.asT
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Abi Najih, dari

18589. ...Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin

Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, tj'3i$'t
S* {:ft "sedang Attah kamu iaditran sesuatu yang

terbuang di belakangmu," ia berkata, "Mereka

mengecualikan keluarga Syu'aib dan meninggalkan apa yang

dibawa oleh Syu'aib di belakang mereka."4s8

Abu Ja'far berkata: Kami telah memilih pendapat tersebut

datarn menakwilkan ayat itu, karena dekatnya makna tersebut dengan

ayat, -iiib {Yrt},3i$; "sedang Allah kamuiadikan sesuatuyang

terbuang di belakangmu," daiaYat,

$i G ?1;'iA -*4 "Apapah peluargaht lebih terhormat

menurut pandanganmu daripada Allah." Hwf hapada ayat, l;3ifit
"sedang Allah kamu iadikan, " berfungsi untuk menjadikannya lebih

utama dan lebih menyerupai dengan kedekatan yang ada

disampingnyq yang telah disebutkan Allah.

Firman-Ny u t.-,l 'bj# q ij 5y "sesungguhnya

(pengetahuan) Tuhanht meliputi apa yang kamu keriakan-" la

berkatA "Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi pekerjaanmu,

maka tidak ada sesuatu yang dapat disembruryikan dafi-Nya, cepat

atau lambat Dia akan memberikan balasan kepadamu atas semua

perbuatanmu."

ooo

057 Mu;ahid dalam tafsir (hal. 390), Ibnu Abi Hatim dalam tafsn (6D077), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21500).

ot' Ibid
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4 s <r#,'li 5 r,'- ayfiKt it"!l:-ir risS
#-j'H19y@3jfr7.rK';._Jjx*.4(i

"Darrt (dia fud<ata),'Hai l<nmlaq befuutl,ah nwunat
kenlrltrJpurrrJtnu, sesnngguhny a akt pm befuuat (pula).
Kelaklralnrru al<f,rr nengetalwi siry yang akarl ditimpa

afuab yarJg menghinolorvry a dml d@ yorrrg bq&rs;ta- Dart
amgulah dikab (Tulwr), sesungguhnyc aku pun

fltrrlumggufusmwl(friw'."
(Qs. Huud [1U:93)

rarrwir fiman A[ah: l?b A'?iKl i$l];\ r';t-3
<r# (Dan [dia berfunJ, ,,Hai fuurtq berbuatlah mcnurut

kemanpuutm4 sesunguhnya aku pun befiuot [pulaJ. Kelah kamu
ahan mcngetahul')

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyampaikan informasi

Syu'aib kepada 'Hk iY'$Jl 2'iti-j "nat
lraumht, berbuatlah menurut kemampwwru" Ia berkata, "Menurut
kemampuanmu."

Dikatakan, qt #i ,b ,fr -P.'jr "s@mng lakiJaki yang

bekerja sesuai kemampuannya". Artinya berrdasarkan kekuatannya.

Kalimat itu dipahami dalam arti kondisi ymg menjadikan seseorang

mampu melaksanakan pekerjaan yang dikehendakinya semaksimal

mnngkin. Diambil dari kalimat ,tgt'rlgt&'r5f- y.'.Jrr ,#.
Sebagian ahli tafsir mengatakan bahura makna aya!
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'?t* {" "Me'atrttt kcn'onpuomu" adalah' menurut

kedudukanmr

Abu Jerfrr bertrtr: Konteks kalimat t€rsehlt adalab''Wahai

kaum, kedakanlah pekerjaan yang kamu lakukan semaksimal

ffiJ F ,$'sesutggutqn aht ptn berbua (pla)'' Alu juga

akan melak,kan p"k"ti; semamp.ku ' 5i6 S;|'Kelak l@ttt

akan mengetalrui', siapa di artara kita yang telah melalnrkan

kesalahanarasdirinyasendiri,dankesalahanme,nyalahgrmakan
kemampuannya Atau si4akah di antara kita yang beofi dalam

melaksanakan pekajaannya hingga pekeriam itu me'ndtugftan

kebailcan Pada dirinYa?"

r*wil;- Areh: ?.+g i 5i ;'-#- ' l::* I ;
#'?6Atfii$lt*siwtoYatranditimpaaeabv@'s

menghilukmatya t 'iry yory ber&tsta Dor nngulah adzab

(Tuhan), sesangufurya alat pn memnggu bersama kstttt "

AbuJe,ferbcrteta:AllahSWTmenginformasikantentang
perkataan Nabi Syu'aib k€pada kaumnya 

*Wahai kaum' siapakah di

antara kita yang akan dijatuhi siksaan?'

-,'i Slai *Adzab yotg menghinakarwya" la b€*ata
z_J- - .

"siksaan Yang hina dan rendah"'

+s; 5j,,D@l siqa yotg ber&tsta,, Ia berkata, 
.Siapa

pula di antara -kita yang berdusta dalam pe**amnva dan

informasinya' lalu ditimpakan siksaan yang hina"

Y;ii6 "Dan tuggalott adzab (Tut'ut)"' Ia be'rtda' *Kamu

jnga menglilmg dari pe,ngawasan" Dikatakan,8t 6tl 6li'tit'Aku

menantikan fulm."

q|1
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FinnanNya, 5S 'H; $y "sesungguhnya alw pun

menunggu bersama komu." Ia berkata, "Sesungguhnya aku pun

menunggu siksaan yang akan didatangkan bersamamu, dan menunggu

kepada siapakah siksaan itu diturunkan, kepada kami atau kamu?"

000

+'i;L 9 ir,,i,a rfi( r.t6 v3" 4 vl {e $i

"Dmr tatl<ala datutg adzab Kami, Kani selarnotl<mt

Syz'aib ilmt or ang- or aflg y ang betfuorr b q s ama. sct:ttt ct

dengart dia ilmgart ralmwt daril<dtrJi, dfrn or(mg-or(mg
yang zlwlirnn dibinasal<on oleh satu swfrcl yorJg mmguntrln,
lalu iodilah mrr:elia-bugelhnpangan di tcrnpat tingahrya-"

(Qs. Huud [11]: 94)

Talrwir riman Anah: iAr$f r-5t#"C*65 '^1$;<4* S-,- Atj,+I,i*ti\;i:b ,.iti .>::i;V f it,@*
tatkala datang adzab Kami, Kami selamatkan Syu'aib dan orang-

orang yang beriman benama-sama dengan dia dengan ruhnat dari
Kadt, dan orang-orang yang zhalim dibinasakan oleh satu suota

yang mengguntur, lalu jadilah mereka bergelimpangan di tempat

tinggalnya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayat tersebut, uTatkala datang ketetapan Kami pada

kaum Syu'aib untuk mendatangkan siksa, terlebih dahulu Kami

selamatkan Syu'aib yang menjadi utusan Kami dan orang-orang yang
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beriman ke@anya serta membenarkan ajarannya dari sisi Tuhan

mereka, denganrahmat yang Kami berikan kepadanya.

Orang-orang yang zhalim dihanctukan oleh suara teriakan

yang ke,ras dari l*gt" yang merirbuat mereka pingsan. Kami

binasakan mereka kar€tm kekafiran merekaterhadap Ttlhan mereka.

Oitatataq "Sesungguhnya Jibril AS berteriak dengan teriakan

png daat mengeluartan roh dari jasad mereka."

di ury tingalnya"" karena perbuatan dosa yang telah mereka

lakukan dan t€riakan yang dapat memporak-porandakan mereka.

ooo

3;3,r.^; K'6i;-(i otpffi- I
' kfuh.olah nsela fufurr Penwh br'.rdioltrJ di tenpm iau

Ingdah, lcebhwsamtlah bagi penfunuk Mady an
srlbagaimrrr.o l<mrrJ T s anrud tcloh binasa."

(Qs. Huud [1U: 95)

Trknil fimen A[ah: @ !F,t'^;. K'6{;-(tA.ttbV-- i *
(Scolah<loh nercka belwn pernah berdiam di tenpat itu. Ingatlah,

knfuusoonlolt bagi penduduk Madyan sebagahnana kaum Tsamud

tclah biaosa)

Abu Je'fer berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayad tersebut, "Seakan-akan kaum Syu'aib yang

dibinasakan dengan siksa-Nya itu belum pernah pada suatu ketika

is



-
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tinggal di tempat itu Mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal
metreka."

Vlj "Beltmt pernah berdiatn" disebutkan dari perkataan
mereka, ,k p* i3i '1irygal di tempat seperti ini apabila aku
tinggal di sini." serta diambil dari perkataan An-Nabighatr berikut ini:

/';: !9: 4W - i1,t i\ry+
"Ahttinggal di tery ifi+ karenamerekabagiku adalahlampung

para utusa4 karena di tempat itu terjalin cinta dan kasih sayang.'Ase

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

18590. AI Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shaleh
menceritakan kepada l*mi, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kfeadaku dari- Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, W W i oV ,,Seolah-olah mereka belum
pernoh berdiam di tempat it,," ia berkat4 "Seakan-akan
mereka behmr pernah hidup di tempat i1r.:{50

18591. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada karni, ia
berkata: Muhammad bin Tsa,r menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, riwayat yang sama.trl

ase LthatAd-Diwan $a1.39), yang diambil dari bait pertamanya:

$i?'1rr36 oif rr;il {r{..tT.rf
"Keluoga Mawah merata ten@rg dengan kehotonan atou orang yang makon

..^ dengm tergesa-gesa, sekalipor mempnryai pabekalan dmt tidak,'* Ibnu Katsir dalam teftir Q1467) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil
QD3E) dengan redaksi: ,;4{&

.. "Seolah-olah mereko belwr penah tinggal."6' Ibnu Abi llatim aa"m tagiri6l20s0) d; Ibnu lGrsir dalam tafsir (7t467).
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18592. Bisyr menc€ritakan kepada kami, ta ber*m Yazid,
menc€ritakan kepada kami, ia be,ltca Sa'id menceritakm
kepadakami dari Qatadab, riwayd5rmg sama@

Firman-Nya: 3;3 3i; K '6i:- G {l *rngatorq

lrebinasaanlah bagi pendufuk Madyo, sebagaimou kaun TsM
telah binasa." Allah swr berfirman unhrk menjelaskan ayat t€rseht,
"Ingatlah, Allah mernjauhkan lcaum Madyan dai rahmat-Nya de,ngro

mendatangkan siksaan kepada mereka- 3F oat;.K*&fugrt^*-
kaum Tsamud telah binasa" Ia berkata, "sebagaimana sebelum

mereka, yaitu kaum Tsamud, telah dijauhkan dai rahmm-Nya deirgm
menurunkan kemurkaan kepada m€treka-"

. ooo

#*.wr$gej6.j"5;
g),6flt5uS'o;;'ArfrE

"Don sesungguhnya l<frrd te\fi neng$tslv[zrro ilary@t
tnnda,tmilo (t<elolavrorl") I<orrrlr. dm mldizor Wg tryorz',
l@pado Fir' am dar MA t<naru:ya, tfrqi

mselu @t}nr pr,mlntah Fif orrrlv prdahal pxlfrlrtuh
Fir' an *lali.lcoli buloriloh (W*ntap y@g benm.,

(Qs. Huud [1U: %.921

4yr57A6L
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TaIrniI firman Allah: @ # olY)W\,6,j61i i6i,

#r,6tt ;A u; G; ;A Yfrt 4>u3 6j; 6Lroo"
sesungguhnya Kami telah menguttts Mrua dengan tanda-tanda

[kekuasaanJ Kami dan mukjizat yang nyata, hepada Fir'aun dan

pemimpin-penimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintoh

Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali buhanbh [perhtahJ
yang benar)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman rmttrk

menjelaskan ayat tersebut, "Karli telah mengutus Musa dengan bukti-

bukti dari Kami untuk mengesakan Kami (Altah), serta bukti untuk

orang-orang yang membantu dan menolongnya serta memikirkannya

dengan hati yeng benar dan jernih. $sstrnggutrnla bukti itu
menunjukkan bentuk penges4an kepada Allah dan pendustaan

terhadap setiap orang yang mengaku ada tuhan selain-Nya, serta

menghapus perkataan orarrg yang menyekutukan diri-Nya de'ngan

yanglain.

4i;3 6ji 6y * xepaao Fir' mn dan pemimpin-pemimpin

kmtmnya," yakni kepada para pemimpin tentaranya dan para

pengihtnya

'"A'SYft6 "f"t pi mereka mengihn perintah Fir'atnt' la

berkata "Fir'aun dan tentaranya mendustakan Musa serta

mengingkari keesaan Allah, dan tidak menerima apa yang dibawa

Musa kepada mereka dari sisi Allah. Para pengikutnya juga mengikuti

perintah Fir'arn (bukan perintah Allah), menaati Fir'arn dalam

mendustakan ajaran-ajaran Musq dan menolak apa yang didatangkan

Musa kepada mereka dari sisi Allah."

Allah SwT berfirman, #),6;f 5U; "Padahal perintah

Fir'aun sekali-kali bulanlah (perintah) yang benar." Maksudnya"
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perintah Fir'atm sebelumryra dalam mendustakan Musa bukanlah

perintah yang benar, tidak membawa kebaikan dan tidak pula

memberikan jalan kepada kebaikan" Bahkan akan membuat mereka

dimasul*an ke dalam ne,raka Jahanam-

ooo

3;;s'"r;t ;Lj'Stsi ;r;rfi ,:tty ;i_ ilt iii_
"la fuialar ili ffid<a l<arlalrmyo ifr IJGI Kiarlrrur lalu

menrrlsyylldcgm nerel@ *c ildan nsoha N qakn itu sekmil<,
tnn'rdr prrlntr,aim yoaltg r/fifuilraalu"

(Qs. Hrrud [lfl:98)

Trknil firmen A[rh:,F,r Zat 6rfi l$!r ii_ ili i:.i;-

@ U;ii 3,jji Qo brioto. di rrruka *ororn ya di Eori Kiarut lolu
menasukkot tnqeka *. fulorr. nero*o. Naa*a ita seburuk-buruh

pemberion yorg aUAron)

Abu Je'frr bcrtrtr: Allah SWT berfirman unhrk

menjelaskan ayd tersebut, ?da,Ilari IGmd Fir'arm aken menjadi

memimpin mereka )'ang berjrlan di hadryan mer€k4 lalu ia
membawa mereka berjelan mlju ne,ra}a hing'ga mereka dimasukkan

ke dalam neraka dan finggat di dalm nerakatersebrr-"

3i$ ,H -&bwz*$mtk penbertn" IUaksudn5la adalah

sebunrk-buruk pemberian yag diberikan kqnda mereka

Pe,nalwilan kami se$ai de,ngan perkmaan ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat de,mikian meiryebutkan riwayd-riwayat berikut ini:
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18593. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kalni, ia
berkata: Muhammad bin Tsau menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firmanAllah, ii-fitia"X-'r-$1 "la berj'alor di muka krumnya di Hari Kiamat, " ia
berkata, uPada llari Kiamat, Fir'am menjadi pemimpin yang

berjalan mendahului berjalan di hadapan mereka

hingga ia membarva mereka ke dalam neraka.'/53

18594. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazlld

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dili Qdadah, te,ntang firman Allah, ii ilt iti;-'r-iji "Ia berjalot di mt*o krunnya di Hari Kiamat," ia
berkata "Ia berjalan di hadapan memimpin kaumnya, lalu
mereka dibawa masuk ke dalam neraka'6

18595. Al Qasim memceritakan kepada kanri, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia bertata: Hajiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juaij, ia ber*ata: Ibnu Abbas berkate
tentang firman Allah, ,lJljli;tliri36-"Ia berjatan di muka

kaumnyo di Hoi l(iond," ia b€rkata, "Ia menyesatkan

merek4 lalu merekadimasukken ke dalam 4pi neraka"a65

18596. AI Hasan bin Yahya me,lrceritalran kepada lomi, ia berkata:

Abdurrazzaq nr-ngabatan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainah 'nengeharkan k€padakami dari Amr bin Dinar, dari

orang yang mendengar Ibnu Abbas berkata tentang firman

- Ibnu Abi Hatim datm taGir (6120t0) da Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(4nss).& Ibid

o6s lbid
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Allah, "SAt {rrfr 
*Lalu memasukkan mereka ke dalam

nerako," ia Ueikata "Al wird arfrnyamasuk.'ffi

18597. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Alu

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkat4 mengenai ayat, ZAi grtiU ulalu

menasukkmr mereka ftc dalam neraka-" Ibnu Abbas berkat4

"Kata al wird disebulkan dalam Al Qur'an pada empat

t€mpat, yaitu: (l) surah Huud, 3;;S 
"ti| 

'Neraka itu

sebttlc-bwt* pemberian yong diberikan'' Q) Surah

vrarraq f"rU {t Kra oY 'Dan tidak ada seorang pun

doirydot ru, melainkan mendatangi neraka itu'' (3) Surah Al

Anbiyaa', <i'r| qi 51 3, 4"2 'Adatah umpan

Jahown kamu p6ti masuk kc dalamnya'- (4) Suratl

Ivlaryam, (a'$ JyitgiSt'Ofit' O*, I{ami akan menglalau

or(mgor(mg yot s dwhaka ke neraka Jahanam dalam

kcadam, dahaga'."

Ibnu Abbas b€rkat4 "semua l(atz padz ayat-ayat tersebut

berarti masulq dan AUah benar-benar akan memasukkan

semua orang yang melakukan kebaikan dan kejatratan ke

darm ".ot. i"h-r* UW- A.i{ai';3 \$i'"-5i,#7
'Kenudior Koni akan menyelanwkot orang-orang yang

bertalcwa don nembiukott or(mg4rang yqng zhalim di

dalon ruraka dalon kcadaan berlutut'-'fi7

ooo

6 ,ludurrazzaq delam taftir (alm dan Ibnu Abi Hatim dalam taftir (612080).
*, Ibnu Abi gafin dalam taftir (61203l) dan Ibnu Athiyah dalan Al Muhuro Al

Yqiiz(3Dos).
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3;,;fr X;, e'# iij'zA . rg e1i,3S
"Dan msel,a selalu diikuti dmganlcuatl<m di dunia dffi
(begrht pula) di Horri Kiamat. I-ql<ntt ial sebut:ulk httuk

p emfukrn y drJg ilib eril<f,rJ.'

(Qs. Huud [1U: 99)

Tatrn'il lirman Allah: ';St ,*'#iij'i1.rS Cti.SS
@ 3jr;ii @an mereha selalu diihati dengan hutukan di dunia dan

[begitu pulal di Hari Kiarrrot Laknat itu seburuh-buruk pemberian
yang diberihan)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrran untuk

menjelaskan ayat tersebut, "Allatr mengikuti mereka di sini, yakni

dalam kehidupan ini, dengan kutukan-Nya beserta siksaan yang

disegerakan kepada mereka unttrk ditenggelamkan ke dalam laut."

'i-l4$ ii; "Dan (begitu pula) di Hoi Kiamat." Ia berkata,

"Begitu juga pada Hari Kiamat, Dia akan menguttrk mereka dengan

yang lain." Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat
berikut ini:

18598. Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam

me,nceritakan kepada kami dari Anbisab dari Muhammad

bin Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari

Mujahi4 tentang firman Allah, :*g;f;i( il.4r^ el#tS
"Dan mereka selalu diihtti dengan latukan di dunia dan
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(be4ttu Wla) di Hui Kiamat," ia berka[ "Kutukan yang

lain."46t

18599. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 teNrtang firman Allalr :;tfi'6-t'',A .rg elL3tS
"Dan mereko selalu diifuti dengwt htnkan di dunia dan

(begttu WIa) di Hui Kiama|" ia berkatq "Mereka akan

ditambahkan de,ngan kutukan yang lain, sehingga mereka

akan mendryatkan dua kutukan."@

18600. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 tentang firman Allab '';r{ii-t''r6.gi, Cl}.3t5
tAfi!;LjDil, mereka selalu diituti dengan kutukm di

dunia fui (beg,tu Wla) di Hari Kionat. Lahat itu seburuk'

bwuk penberim yorg diberikan" Maksudnya adalah

kutukan yang diikti hfirkan.47o

18601. ...ia berte: lsha{ me,lrceritakan kQada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kmi dari Warqq dari Ibnu

Abi Nqiib, dai Mujahid, tentang firman Allab e tiz3ri
';g $ '-;3' tli "Dan rureka selalu diikuti dengan

htukn di &ofia don (begitu Wla) & Hoi Kiamat," ia

6 tr,tu.lahid dalam ta$ir (hal. 391), Ibnu Abi Hatim dalam taftir (612081), dan Ibnu

Athiyah dalam Al ttuhstt Al Yaiiz (3D05).
@ tr,tuiahid dalam taftir (391), Ibnu Abi Hatim dalanr taftir (6D081), dan Ibnu

I alurn d^lam 7ad Al Matu (41 lSQ -
n* Ibid
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berkata "Mereka akan ditambahkan dengan kuhrkan yang

lain, sehingga kuhrkannya menjadi dua.'{71

18602. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

AllalL .r$ C*Di dunia," ia berkata, "Di dalam dwia. iij
i,Sfi'Don (begitu puta) di Hari Kiamat', mereka akan

diberikan kutukan yang laiq sehingga lartukan mereka

menjadi bertambatr. Dengan demikian, kutukan mereka

menjadi dua.'472

Firmen-Nya: 3jr;i1 XS, ,* "Labtat itu seburuk-buruk

pemberian yang diberikan. " Ia berkata, "Seburuk-bunrk bantuan yang

akan diberikan adalah kutukan yang ditambah dengan kuttrkan yang

lainnya"

Akar kata ar-rifd adalah al oun. Dikatakan, 'ry t(:iri'r;li ttt
,ni *tJllr *fdan menolong fulan saat di hadapan &rg p"ogu*u-
Apabila dibaca dengan harakat kasral, maka akan bermakna

pertolongan, dan apabila dibaca dengan harakat fatlrah, maka

bermakna me,mberi minum dalam gelas yang besar. Ar-rafd artinya

gelas yang besar. Disebutkan dari perkataanAl A'syaberikut ini:

)6t lt,t alYs? ...Atu; t*; r{rr)
"Terkadurg gelas besu iu diturnpahkamya pada hari itu

47r lbid
nn lbid
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dant menau,an s al ah s e or ang dar i kel ompok rmtsuh.'*73

Dikatakan pulq o146 bi nr "Fulan bersandar ke dinding."

Hal itu terjadi apabila ia bersandar dengan kayu 4gar tidak jatuh. lr-
rofd denganfathohra menjadi mashdar. Dikatakan, t:ii tU;; olj1. Ar-
rafd adalah nanna sesuatu yang diberikan kepada manusia, dan itu
adalah bantuan i.r.lr.

Penakrrilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18603. Al Mutsanna menceritakan kepadaktq ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allalr !;rF, jiSt e *Latunt itu sebaruk-bmtk
pemberior yang diberikan, " ia berkata, "Kutukao drmia dan

akhirzfi."474

18604. Muhammad bin AMul A'la mencerital@n kepada krmi, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan ke@a kami

dai Ma'mar, dari QatadalU tentang firman Allab lili ,h

"}fi 
"Labtat itu sebur*-bwuk p*ram ,,oA

diffiko\" ia berkata, 'Allah akan psmb€f,ikarf, lcutr*an
kepada mereka di drmia, lalu menambahkan krtrkm mereka

di akhi"*ol"

t' Bait daln diwot-nya (hal. 169), dari syair yang diambil drrri Batv Al Khoff,
serta disehdm pada bait pertamanya berikut ini:

qw'l,hf d$:,J,tt\u. ;gti*. r,

"Tidailar, torgbor seorang pemimpin itu kelihatan, dot puturyaanfu, apakah

n rbnu Abi r{tu drrr#fi lT;;tryff*ab 
pertanvaanht? "

a75 Abdrrrazzaq delam taftir QtlgS),Ibnu Abi Hatim dalam taftir (6l2osl), dan
Ibnu Katsh dalam taftir (7/469).



r8605. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Afiirnzzamengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mat

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allab ',;'Ft illi ,& iJil'€t "Dan (begitu puta) di Hmi

Kiottot. I"ofuat itu sebwuk-buru* pemberian yang

diberikan," ia berkala, "Kutrkan di dunia, dan kutukan

mereka akan ditambahkan di alfiirat."475

Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

k€pada kami dari Qatad^h, tentang fuman Allah, C1#13
'"j'Fifr!,e'# 6-1''rA-rii, "Diihtti dengan httukan di

&nia dot (begitu pula) di Hari Kiamat. Labtat itu seburuk'

bw* Trcmberian yorg diberikan" Allah akan memberikan

duakuhrkan kepada merekq kutukan di dunia dan kutukan di

akhirat.az

Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid menceritakan kepada l<ami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, ia b€*da, "Mereka akan ditimpa dua laknat, satu

di &mia dan satu lagi dib€rikan di tempat yang lain, yang

t€ndryat pada firman-Nyq $rpi';j ,*'-fi ifJ 'Dan

(begittu prla) di Hoi Ki@t d. Iahot itu sebwuk-bwuk

prrrfurfun ymrg diberikan'.' A?t

ooo

18606.

18607.'

$lrraftlftrrrt

o lbtd.* Ibtd.tr Al naghawi dalm Ma'alim At-Tozil Qt239) dan Ibnu Katsir dalam tafsir

Qt6e).
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3#3 5;s Wa{" 3#; {;fi x5 e;+'
"Iar adalah sebagian ilutbqiwbqita rcgeri (yuW tehh

iliblnasal<nn)ymrgl<onticeritalwrkcpadmru

Gvn*armail ; di antara negui.twgoi itu ado yoltg r?rdsih

l<edapaun bekas.ful<anrya ilm ailo (pulo)
yfrig talah rru.snah"

(Qs. Huud [1U: 100)

ralrwil firman Auah: 3.#W3r& f5i {fi 5, e1y3
3'*;3 Qta adalah sebagian dari berita-berita neg*i [yan7

dibinasakanJ yang kami ceritahan kcpodana [Muha"trurudJ; di
antara negeri-negeri ita ada yang masih hcdapotan bekas-bekosnya

dan ada lpulal yans telah musnah)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman rmtrk
menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, 'Ini adalah kisah-kisah
yang yang telah Aku sebutkan untukmrl yang terdapat dalam surah

ini, serta informasi yang telah Aku sampaikan kepadamu me,lrgenai

negeri-negeri yaog telah Aku porak-porandakan penduduknya

lantaran kekufirran mereka kepada-Ku dan pendustaan mereka kepada

Rasul-Ku."

* (* "Di otua negeri-negeri itu ada yotg ,?rasih

kcdapatan bekas-beka.rrya-" Ia berkat4 "Di antara negeri-negeri itu
masih terdapat sisa-sisa bangunan-bangunannya yang tidak hancur,

biarpun penduduknya telah binasa. Diantaranya juga terdapat negeri
yang bangunannya masih kokoh. Ada pula negeri yang telah musnah,

hilang tak berbekas, telah dihapus jejaknya oleh orang-orang yang

belajar. Di antara perkataan mereka, .La LTi"tanaman yang dituai,
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apabila telah dipotong akantyd', dan dia adalah yang dituai. Akan
tetapi, dirubah meqiadi benntkfa'il. sebagaimana telah kami jelaskan

dalam syair-syainrya.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18609. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahku menceritakan ke,padakrf ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia b€rkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
AnarL -'v6 1# W 3r$ #i 6;rt ;it ait{i *nu

adalah sebagior doi berita-berita negeri (yang telah
dibinasakan) y@rg Kami ceritaksn kepadamu (Muhammad);

di antoa rugeri-tugeri itu adayang masih kcdopatan bekas-

bekasnya da, ada (Wla) Wg telah musnaft. " Maksud kata

al qaim adalah negeri-negeri yang masih terlihat
peninggalan-peldnggatann)ra Al lnshid adalah negeri yang

telah hancur.aD

18609. Muhammad bin AMul A'lia me,lrceritakan kepada lcami, ia
berkata: Muhammad bin Tsarn menceritakan kepada kami

dari lvla'mar, dari QatadatL tentang ftrnan /.Jlab" ,{3
2 -- .c*- ) Ada yog ,nasih kedrytan bekas-beka.rnya don

ada (pula) y@rg telah mtsruh" ia berkata, 'Negeri-negeri
yang masih tqdapat bangunm peninggalan-peninggalannya.

Hashidh adalah negeri yang telah binasa."4e

fl rUnu Abi Hatim dalzm ta$h (6DOt2,).
n8'Abdurrazzaq dalam ta8ir 1Z1.9e1, fu^, Afi Ilarim dalam taftir (6DOg2), daa

Ibnu Jauzi dzlam tud Al Masb (41I5q.



13610. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia b€rkata Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ry V
"Di antora negeri-rugeri itu ada yang masih kcdapatan

bekas-bekasnya. " Maksudny4 tempatnya masih bisa dilihat.
D ,.5€) 'Dan ada (pula) ymg telah musnah', bekas-

bekasnya, hilang tanpa jejak.'#r

l86lt. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkara: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 5F W
"Di antra negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan

bekas-beka.snya-" Maksudnya tidak berpenghuni.'.V.,4
"Dut ada (pula) yang telahmusnoh" terangkat dari tanah.482

18612. Ibnu V/aki menceritakan k€pada kami, ia berkata: Ubaidillah

menceritakan kepada kami dfii Sufyan, dari Al A'masy,

tentang firman Allalt '.Vft ,# W "Di antoa negeri-

rcgeri itu ada yang nasih kcdqaan bekas-bekasnya dan

ado (pula) y@rg telah mtsnah" ia br,rkil4 "Bangrmannya

telah hancu.#

18613. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata Su$an menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, t€ntang firman AllalL #W
C .. t,:L**t "Di antora negeri-rcgeri itu ado yang masih

kedopatan bekas-bekasnya dm ada (pula) yang telah

s' Al Marvardi deletn A*Nukat wa Al Uw? (AS0B), Ibnu A&iyah dalan Al
Muhoro Al Wajiz QD05), dan Ibnu Jauzi dnJnn 7nd Al Mosir (41156).e Ibnu A$iyah dalam Al lutuhorq Al Vqb QDOi}

aB Ibnu Abi Ilatim dalam ta$ir (6D052r.

I

T$sr,Ah:Ihatui
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musnah,, ia berkata, "Al tushid artinya bangunan yang telatr

hancur."4H

18614. Yunus menceritakan kepadalcq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu z,ard berkatz

tentang firman Allah, Le'i fF W "Di antma negeri-

negeri itu ada yang masih kcdapatan beltas-bekasnya dan

ada (pla) yang telah musnah" Maksudnya, diantaranya

masih terdapat bangunan peninggalan-peninggalannya. Ada

pula bangman yang telah porak-poranda, tidak dapat

dilihat.4t5

eoo

u ffiv # fr-6"'#YlL lgr' "&frE Y1

?=# ;" ii66WiA Xri i* u S si
,,Dortl<fr nitiitatitahnwrganicyornsel<a,tqtapimselcalah

y(,,tg mengoicyo iliti mseta *fidiri,l<merw tiadalah

Wrrr*rrtotxlikitWWfu rrrrerrellosenrba}uan.'sen$alwrr

yang mqels *ra selain NW ili waku ad4ab Tuhanrrnt

dot*rg. D651r wihahan.senrbaficn itu ddnldah menon$ah

t<erydtnselabaulil<ehhwsoanbelaka-"
(Qs. Huud [11]: 101)

* Ibid
+r f6* Al Ivlawardi &lam An-Nuka wa Al uytttr Qt5o3) dan Ibnu Athiyah dalam

Al Mtrtsru Al Wqiiz QD05).
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Tar(wir firman A[ah: *l-ts--#t\W 
"<i1-rit$Eu;,/.,F'e;ii-r:6k;',A xri r6iiSv;62 'r${$' ;f" @a,,

Kami tidoklal, menganiaya nerckq tdqi m&Iolt yorq

menganiaya diri nerefu sendiri, kanena fiodolol Um{oA sediW

pun hqoda merefu sembahan-sembahan yurg nu*t sau selabt

Atlah, di wafua ad?lb Tuhanmu dotang Don M
itu tidahlah menonboh kepada mereka kecaoli blbinm bQlaha)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrmm untuk

menjelaskan ayat tersebuf, "Hai Muhamma4 Kami tidak memberikan

siksaan kepada penduduk negeri yang telah Kami ceritakm kepadamu

tanpa adanya pembelotan yang dilalflrkan oleh m€t€ka hingga

membuat mereka pantas mendapatkan siksaan Kami."

'#fr W SS;"Tetapi merekalah wry nvaoirya diri
mereka sendiri." Ia berkata, "Merekalah yang tehh membuat diri

mereka sendiri harus mendapatkan siksaan dai Kmi, ku€oa mereka

karena selama mereka tidak mendatangkan hal+al usebu, make

kami tidak akan mendatangkan siksaan ttrhilry mcrdra, dm selama

mereka tidak me,netapkan rmtuk melakukan peftffi ih1 rcnulah

siksaan itu tidak ditetapkan kepada mereka"

it oe $1 si n'#t # e1Y3 'Korrn tiadatah

bermonfaat sedikit pn kcpada mereka sembalru**mbolwt Wg
mereka seru selain Allall " Ia berkata, 'Apabila dmg fum Tuhan

kepada mereka, maka se,mbahan-sembahan yang mcr& seru selain

Allah sedikit prm tidak dapat menyelamatkm mcre&a dri siksaar

Nya, dan tidak ada sesuatu plm yang dapat memalingfu mereka dari

siksaan-Nya"
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k; ';t e 6 "Di waHu odzab Tuhanmu datang," hai

Muhammad. Pada waktg datang ketetapan Tutranmu untuk menyiksa

mereka, maka mereka berhak dan pantas mendapatkan siksazrnNy4

dan diturunkanlah kemurkaan kepada mereka

# '& $;f:6j 
*Dan sembahan-sembahan itu tidaklah

menombah kcpada mereka keatoli kebinasaan belaka." Ia berkata,

"Ketika datang ketentuan Tuhanmg" maka sembahan-sembahan yang

disembah oleh kar:m musyrik itu tidak akan menarnbah apa-apa

kecuali k*gro, kehancuran, dan kebinasaan."

Dikatakan, t"", 43f ** artinya kehancuran, kebinasaan, dan

kerugian.

Di antara perkataan mereka yang dikatakan kepada seorang

laki-laki yaitu, .IJ b nsemogakehancuran atasmu."

Jarir berkata:

"Belalorg betina adolaL basto, dsi sisa-sisa katm Luth

Ingotlah kchanarm akan daong kctika kamu melakakan

kerzsokan'46

e Bait ini tidak t€ridapat dalam diwot narnm syaimya yang disebutkan oleh Jarir

Ar-Rai' yang mengejek seseamg d€ngp qrairnya itu ad4 dan karena syair

t€rsebut diambil dari betalmg betina:
gbl6r'$ ej..ti ,*',si*raV a;t

"Maka tidaklah suua buuh doi belalug betina sampai ltcpadafu, dan

belalotg bafua itu angot mengenaiht. ".
Al Mawardi menyebutlcan bait ini dalqn An-Nukat wa Al Uyun Q1503), Abu Al
Farj dalam At Aghoti (hal. 12066), dan Ibnu Al Mubarak dalam Muntaho Ath-

Thalab dari syair-syair Arab yang disebutkan pada bait pertamanya- sebagai

berikut:
$rlJi e;:.lbt u[fi Ufnt:r,t1r; iiitr j;f

6;1 t*i q$ vf ...1, ?; #. ;,2i;tV
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Penakrrilan karni sesuai dengan takwil para ahli tafsir. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18615. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkara: Sa'id bin

Salam Abu Al Hasan Al Batrsri menceritakan kepada kami,

ia berkata: Su$an menceritakan kepada kami dari Nasir bin

Dza'luq, dari Ibnu Umar, tentang firman AllalL Viiif:Y3
-,r?i "Dan sembahan-sembahan itu fidaklah menambah
,'>
kcpado mereka kccuali kebinasaan belaka," ia berkata,

"Kecuali kerugian belaka. "a87

18616. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakra ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari

Mujahi4 tentang firman Allab #'e"Kecttali kebinasaan

belaka," ia berkata, uKerugian.'&s

18617. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkaa: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi NajilU dari

Mujahi4 tentang finnan Allah, 'fdf'e*Kecuali kcbinasaqr

belaka-" Maksudny4 kecuali k€rugian belaka4te

"Celaotyotg mengbitik dot cqcaot ma nbadht nqasa kecil,
dot bila pukataotfu beno, maka sdoh tetu aht fuw."

Lihil. Al Mobabah Elebroniyah Al Majma' A**qS kya Abu Zlrabl Lihil,
A&Diwur (hal. 6l).

47 Lihat Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4t157), dai Ibnu Abbas, Qatadah, dan
Mujahid-

{8 Mu.lahid dalan tafsir (hal. 391), Ibnu Abi llatim datmn taftir (612083), At
Mawrdi dalam An-Nukat wa Al Wn Q1503), dan Ibnu KSir dnlam taftir
(71469). Kami tidak menemukaDnya pada naskah yang lrami milftt namrm kami
menemulonnya dalam naskah yang lain.

4te lbid
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18618. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwaYat Yang samans

18619. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya d
menceritakan kepada kami, ia berkata: Satd menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman AllalL './.#'e
"Kecuali kcbinasaan belafto," ia berkat4 "Kecuali kerugian

belaka-"a91

18620. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firmanAllalt

#'iz "Xecutt kcbirusaan belaka," ia berkata, "Kecuali

kerugian belaka"4ez

.Abu Ja'fer berkata: Ini menrpakan inf,ormasi dari Allah

SWT, biarprm mengisahkan tentang peristiwa ma-sa lalu yang

menimpa umat{mat t€rdahulu sebellm kami. Jadi, sesrmgguhnya ini

merupakan an@nran dari Allah SWT kePada kita wahai gmat

sekalian, sesrmgguhnya jika kita berjalan di jqlm yang dilalui oleh

umat-umat te,rdahulU karena melakukan pelanggararr terhadapNya

dan Rasul-Nya, maka kita pasti berjalan di jalan yang sama dengan

jalan mereka, yaihr jalan menuju siksaan-Nya Ini juga merupakan

bentuk pemberitahuan kepada kita bahwa Dia tidak akan me,nz.halimi

seoriang prm dari makhluk-Nya, dan para hamba-Nyalah yang

4n lbid
oer Abdurrazzaq dalm ta$ir (Zl9S), Ibnu Ksir dalm t,lftfu Q1469), dan Ibnu

I aurzr dalam 7ad Al Masir (41 157).
oo lbid
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menzhalimi diri mereka s€Nrdiri. Sebagaimana disebutkan dalam

riwayat berikut ini:

18621. Yunus menceritakan ia bertata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Zaid be*afia,

'Memberikan alasan -yakni Allah SU/T- kepada

makhluk-Nya @ia berfirman) , frilL Yj 'Dor ltn ti
tidoHah menguriaya mereko', t€ntang apa yang telah Kami
sebutkan rmfukmu dari siksaan rrmat-umat yang telah IGmi
sitsa-i(lj ffiI, # ej-6-#01 W 'retqti
merekalah yorg menganiqru diri nereka sendiri, koena
tiadalah bennalnfaat sedikit por kepada mereka sembahot-

sembalun'. Hingga firman-Nya # '& ;i;f; Vj 'Oot
sembahousembahot itu tidaklal, runa nbah kcpada nsreka
kcctnli kcbinasaot belaka'. Sembahan-sernbahan )mg
mereka sembah itu tidaklah menmbah kepada merdra
kecuali kehancuran belaka"fe3

ooo

"DorrtfugitulahailzabTulwanz=4rtbiloDion:rrrwailzab
penhfu* rcgui-rcgai yfrigberfu drrrlim, Sesunguhnyc

adzab.Nya itu ailalah wryd Fa* lqi krl-ras.n

(Qs. Hrnrd [1U: LOzl

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (612083), Al Mauadi tla,tg,m A*Nutat wa AI ltyur
Q1403), dan lbnu lanzi dm;ten 7ad Al Masb @1157).
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Taliwit fiman Allah:'iyfnA',$ a:51 iA fsy6$'fi l$KS
5'g1 li iL17o"" begitulah odzab Tuhanmu, apabita Dia

mengadzab penduduh negeri-negeri yang berbuat zhalbn

Sesungguhnya adztbNya itu adalah sangot pedih lagi keros)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayat tersebut, "Wahai manusia, sebagaimana Aku telatr

membinasakan penduduk negeri yang telah Aku ceritakan kepadamu,

kisah-kisah yang Aku beritahukan tentang penduduk yang telah binasa

karena ditimpakan siksaan kepada mereka atas pelanggaran terhadap

perintatr-Ku dan mendustakan Rasul-Ktr, serta mengingkari ayat-ay at-

Kq maka seperti itulah Aku membinasakan negeri-negeri beserta

penduduknya Bila Aku menghancurkan mereka dengan siksaan-Ku,

m:ka itu karena mereka menz:halimi diri mereka sendiri dengan

melalorkan kekufiran kepada Allah dan menyekuttrkan-Nya dengan

yang lain, serta mendustakan para rasul-Nya."

AJ i:!' itt "senmgguhnya adzab-Nya itu adalah sangat

pedih " Ia berkata, "Jika Tuhanmu menghancurkan orang-orang yang

telah dihancurkannya dengan siksaan, maka itu $ '.naaon sangat

pedih'. Menyakitkan. 7-* 'Lagi kcras' dan mematikan. Ini

merupakan ketetapan dari Allalt sebagai peringatan untuk umat ini

agar mereka tidak berjalan di jalan yang penuh dengan kemaksiatan

kepada AllalL sebagaimana jalan itu telah dilalui oleh umat-umat

terdahulu yang telah melakukan dosq sehingga

didatangkanlah kepada mereka siksaan yang telah menimpa umat-

umat terdatrulu, guna dijadikan pelajaran.

Hd itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

18622. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Buraid bin Abi
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Burdah, dari bapaknya, dari Abi Musa, ia berkata: Rasutullah

SAW UersaUda

,,seswtgguhnya Allah menangguhkan -atau 
barangkali

beliaumengatakan:Menangguhka*_orangyongberlahl
zhalilnsehinggaapabitaDiamenghuhlmnyomakaDia
tidak akfr, melePaskonnYa. "

Beliau ke,mudian membaca, ',, d$f iA' $yiIre iJ -afSi
2;^9 uDot begitutah adzab Tuhawnu, apabila Dia

mengadzob pendduk ne ger i-ne geri yang b erbuat zlrolim.' A%

18623. Yrmus me,nceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu watEb

mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ibnu Tjlid wtkz,4-
..Allah me,mperingatkan _umat ini tentang kekuasaan.Nya

d€nsan 
"y 

*.- ii iil'syr-S if,t dAl'iA $yc$p'li ltfKs
'r,.1 'M, begintlah adzab Tuhomtu, apbila Dia

meng&ab penfuduk negeri-rugeri yang berbtnt zhalim.

Senotgfinyaadz.ab-Nyaituadalahsangatpedihlagt
, , ,495rcras -

Ashim Al Juhdari me,mbaca ayat tersebut dengan bacaan

'1;y Ct -sp slt \i $"':et Ai.:gi dan cara baca tersebut tidak

dibolehkan, karcna b€rffia dengan bacaan yaj1g ada pada mushhaf

't i:bf il &,d,,ll' -# i$ d3t-,*- ilr 3t
,e

n* m- Al Buf6ri 4o11o,mTdsb Al Qtr'an (4680, dengan redaksi: "Sesungguhnya

Allah at(an menmggu*an orang-orang yang znalim.' MIslim dalam Al Bir wa

As6hilah(61), fr-Tirmidzi dala6 idi*, et Qu'an (3110), dan Ibnu Majah

MamAl Fitot(0lt).
as Ibnu Abi lldim dal@ ta$ir (612083).

€l
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kaum muslim, serta tidek juga dibaca oleh umat Islaur di penjuru

dunia.ae6

ooo

3#Ti$i
"sesnngzt*yopadtyongdenikiarriatbenm'benot

terdapupelaiaranbagiorang'ordngyarrgtakutlnpado
adz& aldrirat. HmiKiamot itu adnlah sunhthmi yang

setnutt marwsif, dilumputtan unntk (men9fudf,pi)nya, dmt

hrni ia adalah su{Ltttlwri yortg dislorl<sil<frtJ (oleh segala

mal,hlulcl."

(Qs. Huud [1lJ: 103)

"i\Xl^ U4 ?i-ti1u"rbfl\ 1t:i 3L"tA'^15 
"tis 

eLL

Talrwil firman Allah: ii-6;7;-$i Q$ s€{:\'ds a> eiy
3;:1 ii. Altit 3$1 

^ 
L4 (sesunsguhnva pada vans

demihian itu benar-benar terdapotpeltiaran bagi orang-orang yang

nkut kepada adzab akhitot Hart Kionat itu adalah suatu hariyang

semua manusia dikwryulfun untak bunghadopiJnya, dan hari itu

adalah suata hari yong disaksihar, [oleh segab nakhluk)

o* Ashim Al Juhdari membaca: .rfr .uf ! cr6 'irlulst "Dan begitulah Tuluwttu

memberikmr a&ab, ksena menga&ab pen&tduk negeri-negeri itu." Dari Al

i rna*i puh crfi'Jrl u]tt " o m bigttulah a&ab Tuhanmu. " seperti j amaatr lrf i1

6:)l "Apabila Dia menga&ab pen&tdttk negeri'negeri' " Lihat Tafsir Al

Qurthubi (gtg5,g6) den Al Muhuru Al Wajiz karya Ibnu Athiyah Qn0q'
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman rmtuk
menjelaskan ayat tersebu! "sesungguhnya orang-orang yang telah
Kami porak-porandakan dari penduduk negeri-negeri yang telah Kami
ceritakan mengenai informasinya untuk menjadi tanda kepadamra

wahai umat manusia, berkat4 'Agar menjadi pelajaran sekaligus
peringatan bagi orang-orang yang tahrt terhadap siksaan Allah dan
siksaan-Nya di akhirat, sebagai dalih dan ,lasan Tuhan-Nya, dan
sebagai celaan yang ditujukan rmtuk oftlng{rang yang bermaksiat
kepada Allah dan melanggar perintah serta larangan-Nya,.,,

Dikataton bahwa makna tersebw edalah, sesungguhnya ayat
ini berisi pelajaran sekaligus peringatan bagi orang-omng yang takut
terhadap siksaan akhirat, dan Allah rkan memenuhi janji-Nya. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18624. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia Wna: Ibnu Zaid bxrdrat+
tentang firman AllalL 'irr-91 S.frC 3L {j-15 q, ,lirt
"Sesungguhrrya pada y@rg demikion itu beno-beno
terdopa pelajoan bagi ororyorory yang tahtt kcryda
adzab akhirat. " Ivlaksudny4 di alfiird Kami akan meme,lruhi
janji Kami kepada mer€k4 sebagaimana Kami telah
memenuhi janji Kami kepada para nabi yang telah Kami
berilon pertolongan. ae7

Firman-Nya, .yir, ,6. qf, 
"it(Itl ^ 

bE ii- $r"u*t
Kiamat itu adalah suatu hoi yang semtn monuia difumpttlkan utuk
(menghadapi)nya, dan lroi itu adolah suotu ttoi yang disaksika,

'' Ibnu Abi Hatim dalanr ta8ir (6D083).
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(oleh segala makhluk)." Allatt SWT berfirman untuk menjelaskan

ayat tersebu! "Hari ini, yakni Hari Kiama! 1i9l1 4 b4 ii- 
, Suatu

lnri yang semua manusia dihtmpulkan untuk (menghadapi)nya." la
berkat4 'Allah membangkitkan manusia dari kubur mereka, lalu
dikumpulkan untuk diberikan balasan berupa pahala dan siksa 4{,
3;-Y ?i y"ito hari yang disaksilon oleh para makhluk, tidak ada

seorang pun di antara mereka yang tertinggal. Pada waktu itu Allah
membalas orang-omng yang telah mendurhakui-Nyq menyalatri
perintatr-NyL dan mendustakan Rasul-Nya."

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan kalangan ahli
tafsir. Mereka yang trerpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

18625. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Abi Bisyr, dari Mujatrid,
tentang firman AtlalL ',r1.' ii Afd i$I 

^ 
b4 ?;- 4

"Hoi Kiarnat itu adalah suatu hari yang semua manusia
difumpulkan untuk (menghadapi)nya, dan hari itu adalah
suafii lroi yang disaksikan (oleh segala mafitluk),,, ia
berkaf4 nHari Kiamaln4et

18626. Ya'qub menceritakan ia berkata: Husyaim
menceritalcan kepada kami dari Abi Bisyr, dari Ilcimah,
riwayat yang samaae

18627. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

to lbnu Abi Hatim datam tafsir Gr2os3) dan AI Baghawi daram Ma,alim At-Taruil
Qn4q.

'- Ibid
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Syu'balu dari Ali bn 7:iid, dari YusdAl IV{akki, dai Ibnu

Abbas, ia berkata "Orang yang bersaksi adalah Muhmma4
dan hari yang disaksikan adalah flari Kir-aL"5m

18628. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia be*ata:

Hammad me,nceritakan kepada kmi dai Ali bin 7^d" dna

Ibnu Abbas, ia berkata, "Orang ymg bersaksi adalah

Muhamma4 dan yang disaksikan adalah Hari Kiamd-"

Ibnu Abbas lalu memb aca ayat, F- 6V; .,;161'1 ?# F-g;
3;:t; "Hui Kiamat itu adalah ildu hui yutg serman

manusia dihnnrylkon untuk (menghdqi)nye dm hui ilu
adalah stntu ttui yang disabikmt (oteh segala makhhk).ffir

18629. Diceritakan kepadaku dari Al Musa5r5mb, dari Juwaibir, dari

Adh-Dhahbah ayat, F- 6ff; ;t31d Ue F-6-t
3;:i "Hoi Kiarnat itu adalah ndtt hoi yotg ermra

mamtsia dilwnplkon un* (nengWqi)ny dn ttoi itu
adaloh sudtt hoi yang disaksikm (oleh segala nafirluk)," it
b€rkat4 "Ilari itu adalah Ilari Kiamd, semua makhhrk akm
dikumpulkan dan penduduk lilgit sefia brmi
menyaksikmnSra"5@

ooo

r,fiS*$t;:Eic,

n Ibnu Abi Syaibah crlt*rn Al lufiash@ardQtl3s) dm rhu Abi lldim dah taftir
(6D083,2084).

fl'Ibid
* al naghawi dglbn Ma'alim At-Tozil QD O).
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"D on l<ani tiadalah mergwhfil<rrruvy ar melafuil<mt sampai

wakU yarJg t6teilt1t."

(Qs. Huud [11]:104)

Takwit fiman Allah: ;:i1; i"\$ i,F.i Llt (oan Kami

tiadotah mengundurkantnya, melaklcan sonEai waktu yang

tertentu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

meqielaskan ayat tersebu! "Kami tidaklah menunda kedatangan Hari

Kiarnat darimq melainkan hingga batas waktu yang telah ditetapkan,

lalu ditentukan waktunya, penghitungan dan masanya. Oleh karena

itn, tidak akan datang kecuali pada wakttr yang telah ditentukan, dan

waltu itu tidak bisa dikedepaokan sebelum waktu yang ditenhrkan

tiba Tidak pula bisa ditmdur."

ooo

gt @ 3*;)?EL A4 :*'U{t Js {* * EU ti
u' W 5i9 @ U' 3-e' W'{ )gi ;tW6$\

@ !i 6, 3,6 6i.3 "01,"43'17 u $ yfi*t; L<eti 4r;
"Dil<alt ilatffiglwri iau fidak ado *orong pm yang

bqbicara, melainl<ur ilmgart izin Nyc; znr.al<f, di ontara

mselca aih yang celalca dnrJ ddf, yorrJgberbalwgin- AdnDurJ

orcmg-ofimg ydrJg celala, mal<o (tsnpanuya) di ilalarnrt

nsalra, di dalonrrya msel<a mengeluarlcut napas dart

menflri/rrytailenganfunerintih)rnrr.elcal,r:l<aldidalarrmya
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sekmu aila lmgit ildl Dn;mri, heo,ali iila Tulwmu
menghmdaki yorrJg (loh). Sesrngguhnyc Tuhumw Malrr-

Pelakoru tefudq apa yangDia dilelwndaki."

(Qs. Huud [11]: 105.107)

Tatwil fiman Athh: ?i-A;#.brU{t ,!.fr;{4 { Et-ii-
e7t3 

y 
w. 5-* @ .3*F, i$ k i$ r6i 6 W'.u$t eY, @t #,

@ !i- $.36 6i.3iL-&.3{1LJ;,fr*tiL,'"ai (Di kata darang hori
itu, tidah ada seorang puil yongi berbicaru, noJainhan dengon izin-
Nya; maka di antara rnereha ada yang celaka dan oda yang
berbahagia. Adopun orongorang yang celaha, maha [tempofiryal di
dalam neraka, di dolonnya mereka mengeluarkan nqns dan

menarilotya dengon finqialihJ, mere*a hekol di dalannya selona
afu lurgit don brar,i bcuoli jiha Tuhannu menghendaki yot g

llai,nl. Sesunggrrtnya ftrtoanu Maha Pelaksana tefiodq qa
yotg Db dikehanda*i)

Abu Je'fer bertrtu Allah SWT trerfirman rmhrk

menjelaskan ayat tersebut "Wahai manusia, pada hari datangrya Hari
Kiamat, dan terjadinya tlari Kiamat t€rsebut, tidak ada seorang prm

yang berbisam pslainken dengan irin Tghannya"

Paraqa'ra'b€rselisihp€ndapat bacaan ayat,

gY-ii-"Di kala ddotg hoi itu"

Mayoritas qrrd Itfdinah membaca ayd dengan menetapkan

huruf ya pada saat waslul (bersambug), dan dihilangkan hunrf ya
pada saat berhenti.

Sekelompok qttrra'Kufah membaca ayat tersebut dengan

menghilangkan hunrfya pada saat woslal danwaqlf; t f$ I g|?i



f,!I ,l "Di kala datang htri ttu, tidak ado seorang pun yangi

berbicara, melainkan dengan izin-Nya. "sB

Abu Ja'far berkata: Menunrtku, pendapat yang benar adalatr

bacaan yang dibaca gY- ii "Di kala datang hari itu" dengan

menghilangkan huruf ya pada saat wasltal (bersambung) dan woqf
(berhenti) mengikuti tulisan yang terdapat dalam mushhaf. Bahasa itu

sudah terkenal menurut Hudzail. Engkau berkat4 "Tidaklah aku tatru

apa yang kamu katakan." Juga seperti perkataan penyair berikut ini:

6fur , ;l'*lL yli ,s?l:fr_r* ...t; D dj tr';k gk
*Kedua telapabnu, satu telapak memberi satu dirham sebagai yang

dermanttan, sedangkanyang satunya lagi menghtrus pedang dan

menumpahkan darah"Su

Dihtrkrn, ;J4 { "Tidok ada seorang pun ycrng:

berbicara." Kalimatnya adalah, F* lhlu .lihilangkan salah satu

hunrf ta, karena sudah cukup dengan menngindikasikan sisa dari salatr

satu kedua hunrf tersebut.

5G Ashim, Ibnu Amir, dan Hamzah me,mbaca -|U- V 'Di bla daturg hmi itu"

dengan menghilangkan hunrfya dari kalimat EI. pada sptt washal @ersambmg)
dan waAf @erhenti). Ibnu Katsir membaca dengan humf ya ketika
washal CersamUu$ dan waS @ertenti). NafL Ahr Amr, dan Al Kisa'i
membaca dengan menetapkan huruf ya pada saat washol (bersarnbug) dan
menghilangkamya ketika waqf.T@ hunrfya dalam Mushhaf Ubay bin Ka'b,
dan dihilangkan pada Mushhaf Utsman- Dalam Mushhaf Ibnu Mas'ud terdapat
kalimat oJrlJ-. Al A'masy juga membacanya dengan kalimat seperti ilnJ. Lihat Al
Muhsru Al Waj iz karya Ibnu Athiyah (3 D06, 207).

58 Lihat bait pada Al Farra dalam Ma'ani Al Qttr'on (2n7), Al-Lisan (entri: ,i-J 1,

Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahkam Al Qur'an (9197), daa Al Bahr Al Muhith
karya Abi Hayyan Gn0r.
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Firmen-Itye, irii'#;i:; ,Maka di otao tseka &
ydng celaka do, ado yorg berbalugio-" Ia bedrffi, -pada IIfri
Kiamat kelak, tidak ada di antara me,reka ymg bertricra keqrali
dengan izin Tuhannya Lalu di antaa mereka ada ymg bahryia {a
celaka"

Kata srnqfu den sa'id kembati kepada @Hds- Kda iE
disebutkan beNrtuk tu!rygd, namrm d@. menyehdrm Mr ymg
banyak. Pada ayat l, 44 biaprm disebrtrI(m dengen sfrr lefrdr,
rutmun menrmjrrkkan j*rk, maka kar€na itulah,tik rrk ql* ag
316'g1 "ttto*o di ottoa tuereka ado yorg celaka fu, & wrg

berbalugia"

Allah SWT tertrman, W'"$et %dqu, o@gqug wg
celaka," [dari orang{rang i"il i-Se'{ )6i 6, -Ltoko (tcryryu)
di dolom nqaka, d daloryn nereka mengelwkan ,tqw,- bagi
mereka Ymg pcrtama edalnh tsriakm kelodai dm yag
menyerupainya 3{tt:r{tnMr rrurwibyn ergq, Qwiatih)-- ytilg
kedua adalah t€dakmnya, apabila menaik treos datm E gEurohn
ketika selesai dri teriatmya se,tagaimma perh Ru'bah bin Al
{ijaj beriht ini:

WC:]'yrrljt;d_ & ..|,# :f *; ;fl,;t);
" Hembusan pngelwo rrrys fulon tengofut fu w

natngkik aan pfu sa nerinila

hinga dikaakor swa fut ry yorg Asw*tn

s Tidak hi ternukmr delmr n stah )rmg kmi ffiL m hi
-^- mendrydrrnr.Sra peda nedceh yug hin-* Bait ini disebrfu ilelant Diwo h|M da.i syair 1q dbffi rdr ild

bain>,a
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Penakrrilan kami ini sesuai dengan perkataan ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18630. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allab Ut 3-;; $ { "Di dalamnva mereka

mengehtarkan napas dan menaribtya dengan (merintih)," ia

berkata "Suara yang keras dan suara yang lemah."507

18631. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abi Al

Aliyalu texrtang finnan Allab irst i{; A. '{ "Di

dalamnya mereka mengeluokmt nqas dan menaribrya

dcngan (merintih)," ia berkata, "llz'ufiir adalah suara yang

b€rada di teirggorokan, sedangkan asy-syahiiq adalah sgara

yang berada dalam drd".rr5ot

,, Kebqadaqr *,#I:#'Hil,-# #*r- bendera vang
bqkibo."

Lihat bait pada Al Qurtubi d^tffi. al Joni' li Ah*sn Al Qu'ut (9199) dat Al-

Lisor(ati: EP).
As-sahil ad"lah sura )'ang terjadi di s€pffi dada keledai, dan ihr adalah

ringldcao- Lkat al-Lisor(entri: J--). Discbdoo pula pada Al Mawardi dalam

A*Nuka wa Al UW, (@1505).
,, Ibnu Abi Hatirn datam taftir (612085) dan Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al

UwrQISM).tc ai Uawarai dalan AwNulzt wa Al UW, QlsM), Ibnu Kaeir dalam tafsir

(61472),Ibnu Jauzi dalamzad Al Masb (4tL59), dan Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Tozil(3D41).
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18632. Al Qasim m€nceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abi AI

Aliyalu dengan riwayat yang serupa.s@

18532. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdtmazz,aq

mengabutan kepada kami dari }vla'mar, dari Qatadatr, ia

berkat4 "Suara orang kafir di dalarn neraka seperti suara

keledai, pertamanya merintih dan keduanya menarik

na1m5."5lo

18633. Abu Hisyam Ar-Rifa'i dan Muhammad bin Ma'mar Al
Bahrani, Muharnmad bin Al Mutsannq dan Muhammad bin

Basysyar me,nceritakan kepada kami, mereka berkata: Abu

Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin

Su$an menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah bin

Dinar menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dari Umar,

ia berkata *Ketika diturunkan ayag 3.i,i2'6;i:;, 'Maka

di ottoa mereka ada yang celaka dan ada yang

berbalugio', aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Wahai Nabi

Allab rmtuk apa kita beramal? Apakah urtuk sesuatu yang

telah diselesaikan ketentuannya? Atau rmtuk sesuatu yang

belum diselesaikan'?n

Ia bertata: Rasulullah SAW bersabda,

o lbtd
5r0 lbnu A&iyah dalm At lvtuhoro Al Wajiz (3D07).

-El
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,F',Fr.ixtrr .,
)z! ./ tc I ! r' ',"ri U ,:+ Li'$,'A &o-r)

'i'd., a.";4

"(Jntuk sesuatu yang telah diselesailan ketetapannya, wahai

Umor, dot utttuk sesuatu yang telah drtuliskan dengan pena,

akan tetqi setiap orang akan dimudahkan lccpada apa yang

te lah ditetqkan untubty a. "

Ibnu Ma'mar yang membuat redaksi haditsnya.sll

Firman-Nya . '1,y"6s33 Kt,Y$y 3$15 Lt;ri c;riU,W.O-^tg
Ljrfi 3:6 (i.3 "Mereka l@kal di dolamnya selama ada langit dan

bumi, kccuali jika Tulunmu menghendaH yang (ain). Sesungguhnya

Tuhanmu Malra Pelaksana terhadap qpa yang Dia dilcehendaki."

Maksud kalimat" W. 3-* "Mereka kekal di dalamnya," adalah

tinggal di dalamnya Maksud kalimat Aifi; LrriSi 9rt3 U "selama

ada langit do, btorri," adalah selarna-lamanya. Demikianlatr bangsa

Arab bila hendak menyifati sesuatu dengan sifat yang kekal dan terus-

meneru;, akan berkate "Ini kekal, seperti kekalnya lanst dan bumi."

Maknanya adalah kekal selama-lamanya. Mereka juga berkat4 "Dia

tetap selama malam dan siang silih berganti, selama orang yang

begadang berbicara sepanjang malam, dan selama keledai

menggeral(kan ekorn5na" Maksud semua kalimat itu adalah kekal

selama-lamanya Allah lalu berbicara kepada mereka dengan

ungkapan yang dapat dipaharni serta diketahui di antara mereka.

5rr HR At'Tirmidzi daln Tafsir Al Qu'an (31I l), Ahmad dalarn Musnad (lD9),
Ibnu Katsir dalam taftir Q/471), dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D084).
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Ia berkat4 .rji| Lrril( 9it3Y q5-* nMereka kekat di
dalamrrya selama ada langit dot buni." Makna Erat t€rsebut adalah

kekal di dalamnya selama-lamanya.

Ibnu T*iid berkat4 sesuai dengan yang kami katakan.

Disebutkan dalam riwayat beriktrt ini:

18634. Yunus menceritakan kepadaku, ia bertm: Ibnu Walrab

an kepada kami, ia berkata Ibnu Zaid berkata
tentang firman Alalr fij{g Lrr#i 9i$ Y W- 5}9
"Mereka kckal di dalomnya selans ada lorgit dot bumi," ia
berkata "Selama bumi masih menjadi bumi dan langit
menjadi l*grt.""

Ia lalu Waa'd$ 57 V I "Kecuali jika Tuhottntu

menghendoki yarrg (loin). "

Para ahli tafsir berselisihpendapat dalam meinakrrilkan makna
ayat tersebut.

Sebagian berperd4pat bahwa pengecualia ini adalah
pengecualian dari Allah terhadap ahli tauhi4 bahwa bila Dia
berkehendak, maka Dia akan mengeluarkan mereka dari nerak4
sezudah mereka rtimasrkkan ke dalam api neraka- Mereka yang
berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18635. Al Hasan bin Yahya menceritakm kepada kemi, ia berkara
mengabarkan kepada kemi, ia bedr*a: Ma,mar

mengabarkan kepada kami dari adadah, tentang firman

#.t u w.3=* @ U;'3.t; (i { ja, 6w'u-5iev
43'M U {t.i;YU Lrr#i *ti'ad;pw, or.ns,rans yons

celala, maka (tempanya) di dalam ruraka, di datamnya

'r2 lbnu Kasir dalam t^fttu (71472).
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mereka mengeluorkan napas dan menffiblya dengan

(merintih), mereka kckal di dalomya selama ada langrt dan

bumi, kcculi jika Tuhonmu menglwtdaki yang (ain)," ia

berkata, *Allah lebih mengetahui dengan sesuatu ymtg

dikecualikan-Nya.' 5 I 3

Telah kami 5slutkan bahwa mamrsia akan dicelupkan ke

dalam neraka akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan, kemudian

baru setelah itu dimasukkan ke dalam $rga

18636. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkara: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, W.5-*
"4SigYJtfijltS LfAi€AGV "Mereka kekat di datarnnva

selana ado langtt dott btnni, kccuoli iika Tuhanmu

menghendaki yang (lain)." Maksudn5la, Allah lebih

mengetahui dengan pengecualianya Disebutkan kepada

kami bahwa manusia pasti mengalami pencelupan dosa yang

mereka 6tami, kemudian Allah memasukkan mereka ke

dalam surga karena kautamaan dm rabmat-Nya Dikatakan

kepada mereka, "Orang-orang yang dihukum di dalam neraka

Jahanam."514

18637. Muhammad bin Al Ldutsenna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syaiban bin Farrukh menceritakan kepada kami, ia

. berlota: Abu Hilal menceritakm kepada kami, ia berkata:

5r3 A6urrazzaq dalam ta3ir Qllgg),Ibnu Abi I{dim ddam taftir (612087), Ibnu

Athiyah d^lm, At Muhurar Al Wajiz QDOB), dm Al Baghawi dalan Ma'alim
At-Taruil (3D43).

5ra Abdurrazzaq dalam taftir Qllgg),Ibnu Abi lldim dalam tafsir (612087), Ibnu

Athiyah d^lam Al Muhors Al Wajiz QD08), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil Qf2$\
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Qatadah menceritakan kepada kami, dan ia membaca ayat

Utit;Q, { ,6i ,rW'u$ef' "Adapun or(ms-orans

yang celaka, maka (tempanya) di dalam nerako, di

dalawtya mereka mengeluarkan napas dan menaribtya

dcngan (rurintih)." llirrgga ayat, ,i- f;. "Terhadop apa

yang Dia dikchendaH." Pada saat itu ia berkata: Anas bin

Malik me,nceritakan kepada karni bahwa Rasulullah SAW

bersaM4 "Orang-orang akan dikeluarkan dari api ne,raka"

Qatadah berkata, "Tidaklah kami katakan seperti yang

dikarakan oleh orang-orang yang kepanasan. "5 
I 5

18638. Ibnu Humaid menceritakan kepada [ami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dari Abi Matilq yakni Tsa'labatr,

dad Abi gnnnan, tentang firman Allah, )gi 6rW tii
Z: z,tz
itl uti

& Y { *}s'it; Lipi *ti u, W. 6,$ @ 3;i, Y)1$q'{
"1r2. ,,d{{t ".e,aapn orang-orang yang celak4 mako (tempanya)

di dal@, turakn, di dalamnya mereka mengeluukot napas

dq, nenoibtya dengan (merintih), mereko kckal di

dalonnya selana ada langit dan bumi, keauli jika Tuhawnu

nunglwdaki y@g (aA. " Ia berkata, "Mengecualikdn ahli

tauhid."5l6

18639. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

b€rkata Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari lda'mar, dari Adh-Dhahhak bin Mazahitn, me,ngenai

avat, l6i rit$'cr5ief"'Adapun or(mg-orang yang celaka,

maka (tempatrya) di dalam neraka." Hingga aya\ 6-*
5r5 HR Ahmad dalam l,fiunad (31134) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tuzil

(3D42).
516 15.o Abi Hatim dalam tafsir (612088), Ibnu Athiyatr ddan Al Muhoru Al Yaib

QDOS), dan Al Qrnthubi dalam Al Jan{ li Ahkan Al Qw'ut (9199).
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"(133 i,e c il .{;i\i LrrAi eit3 u \) "Meretra kckat di

dalamrrya selama ada langit dan bumi, kccualiiika Tulunmu

menghendoW yong Qatn)" la berkata, 'lOrang-orang

dikeluarkan dari neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga.

Orang-orang itulah yang dikecualikan pada ayatioi.:rsl7

18640. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Amir bin Jasyib,

dari Khalid bin Mi'dan, tentang firman Allah, ffS -A. -r*

"Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. " (Qs.

An-Naba' USI: 23) Serta firman-Nya, t$ V #. 3-*
"43 

'se U I #Jyt LrtiSi "Mereka kekat di dalamnva

selamo ada lanSrt dm buni, kectnli iika Tuluwttu

menglrcndaki yot g (lain). " Kedtra ayat ini diperuntukkan

bagi ahli teuhid.srt

Pendapat lainnya me,ngatakan bahwa maksud pengecualian

pada ayat ini dipenrntu*&an bagi ahli tauhid. Kecuali mereka

mengatakan batrwa makna 
^yut""43 

*1Y $;*Keanli iika Tuhanmu

menghendaH yang (lain),- adal+, kecuali Tutranmu menghendaki

agar melampaui mereka Oleh karena ittr, mereka tidak dimasukkan ke

dalam neraka- Mereka mengarahkan pengecualian tersebut kepada

aya\

)gi 6$'u5le| 'adary orang-orang yong celaka, maka

(tempatnya) di dolon neraka." 'il$ 4l ( $y"Kr"uati iika Tuhanmu

5,, lbnu Abi Hatim dalam a6ir (6l20tE) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhuru Al
Wajiz(3D0E).t" lbnu Katsir dalam taftir Q1473)-
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menghendaW yang Qain)," tidak kekal. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18641. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

l+bdtanazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu At-

Taimi menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abi

Nadhrah, dari Jabir atau Abi Sa'id 
-yakni 

Al Khudri- atau

dari seorang laki-laki daxi golongan sahabat Rasulullah

SAw, tentang firman Allah, Li-f;3\X (i.3 "ry al: {7 U. J;
"Kecuali jil(a Tuhanmu menghendaki yang (ain).

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terlwdap apa yang

Dia dikehendaki." Beliau bersabda, "Ayat ini mencahtp Al

Qur'an semuarq)a."

Ia berkata, "sekiranya terdapat dalam Al Qur'an,q.5)9
"Mereka l@kal di dalamnya', datang kepadanya."

Ia berkata: Aku mendengar Abu Mujliz berkata, .Hal itu
merupakan balasannya. Jika Allah menghendaki, maka Dia

dapat mengampuni dan tidak menyiksanyu.rrsle

Pendapat lainnya mengatakan batrwa maksudnya adalah

penghuni neraka dan semua orang yang telatr masuk ke dalamnya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18642. Diceritakan kepadaku dari Al Musayyab, dari orang yang

telah menyebutkannya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Altatr, .biilt Lt,3ii ,it3U W.6-*"Mereka kct@l di

dalamnya selama ada langit dan bumi. " Mereka tidak mati,

dan mereka tidak akan dikeluarkan selama masih ada langit

5re Abdurra"raq dalam taftir Ql3l3).

t

%

-- ,--,".rfl
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dan bumi, "d$ {61$S"Krruali iika Tuhanmu menghendaki

yang (lain). " Ia berkat4 "Dikecualikan Allah."

Ia berkata, "Neraka diperintatrkan untuk memakan mereka."

Ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, 'Tentulah akan datang ke

dalam neraka masa yang dapat menyembunyikan pintunya,

yang tidak ada seorang pun di dalamnyq dan itu sesudah

mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad

lamanya."52o

18643. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Buyarr, dari Asy-Sya'bi, ia

berkata, "Jatranam merupakan tempat yang paling cepat

untuk ditinggali, dan keduanya lebih cepat rusak."52r

Pendapat lain mengatakan bahwa Allah menginformasikan

kepada kami tentang kehendak-Nya kepada penghuni surga, maka

kami mengetahui makna pengecualiannya dengan ayat, liiZ';rb i'U"
"sebagai karunia yong tiada putus'putusnya." Dalam penambatran

masa batas waktu langit dan bumi, ia berkata, "Allah tidak

menginformasikan kepada kami tentang orang-orang yang

dimasukkan ke dalam neraka dengan kehendak-Nya." Dibolehkan

pula menjadikan penambatran batas waktu itu dengan kehendak-Nya,

Boleh juga menjadikannya berkurang dengan kehendak-Nya. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18644. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

520 Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tarail (31243),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4t160), dan Al Qurthubi dalamAl Jam{ li Ahkan Al Qur'an (9/100).

52r As-suyrthi dalam Ad-Dtr Al Mantsur (41478), dan ia menisbatkannya kepada

Muhamddari Asy-Sya'bi, serta Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (121146).
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tentang ayat, td)'6lrs7Y$,6Lhtllt Ltixi e76Y W.6.y
"Mereka kel@l di dalamnya selama ada langit dan bumi,

lrccuali jika Tuhanmu menghendaH yang Qain), " ia berkata,
*Allah menginformasikan kepada kami tentang orang-orang

yang menjadi penghuni surga dengan kehendak-Nya. Namun

Allah tidak menginformasikan kepada kami tentang orang-

orang yang masuk ke dalam neraka dengan kehendak-

Nyu."t"

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dari beberapa

pendapat yang menakwilkan makna ayat tersebut adalah pendapat

yang disebutkan dari Qatadah dan Adh-Dhahhak, yang menyatakan

batrwa pengecualian tersebut diperuntukkan bagi atrli tauhid yang

melakukan perbuatan dosa besar, yang menyatakan batrwa mereka

akan dimasnkkan ke dalam neraka, lalu membiarkan mereka tinggal di

dalamnya selama-lamanya, kecuali Dia menghendaki untuk

membiarkan mereka tinggal lebih sedikit dari itu, kemudian

diketuarkan, lalu dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana telatr kami

jelaskan ini, maka tidak ada gunanya mengulasnya kembali dalam

pembahasan ini.s23

Kami katakan batrwa pendapat tersebut adalah pendapat yang

paling tepat dalam menalorilkan ayat tersebut, karena Allah SWT

telah mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan musyrik

untuk dimasukkan ke dalam neraka yang abadi. Juga diperjelas

dengan riwayat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak boleh

mer{adikan pengecualian tersebut bagi orang-orang yang musyrik.

Infonnasi-informasi y ang mut aw at ir juga telatr datang dari Rasulullatl

tz Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil QD43).
5ts Lihat ta&ir dari surah An-Nisaa'.
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SAW, batrwa Allah akan memasukkan orang-orang beriman yang

melakgkan perbuatan dosa ke dalam neraka, kemudian mereka

dikeluarkan dari neraka, untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga.

Dengan demikian, tidak boleh mer$adikan pengecualian tersebut

sebelum datangnya hadits-hadits riwayat dari Rasulullalt yang

mengindikasikan kebenarannya" sesuai dengan yang telah kami

sebutkan.

Dan, jika karni mengecualikan hal itu, berarti kita telatr

menyisipkan pendapat yang mengatakan batrwa tidak masuk surga

orang yang fasik dan tidak masuk neraka oftmg yang mukmin, dan hal

itu menimbulkan perbedaan di kalangan ahli ilmu dan apa yang

datang dari hadits riwayat dari Rasulullah SAW, maka apabila dua sisi

ini batal, berarti tidak ada pendapat tokoh dari golongan orang

berilmu yang mengatakan demikian kecuali terdapat golongan yang

ketiga. Atrli batrasa Arab dalam hal ini berpendapat berbeda dengan

pendapat itu, dan kami akan menyebutkannya sesudah pembatrasan

ini.s24

Fiman-Nya: Lj, $, 3:6 (f." Ll"sesungguhnya Tuhanmu

Maha Pelaksana terhadap apo yang Dia dikehendaki." Allatl SWT

berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu tidak akan

menghalangi orang'orang yang mela}ukan pekerjaan berdasarkan

pekerjaan yang hendak ia lakukan, baik dalam bentuk

pembangkangan terhadap-Nya maupun pelanggaran atas perintah-

Nya, akan tetapi Allah akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia

akan menetapkan keputusan-Nyapada mereka dan orang-orang yang

dikehendaki-Nya."

ooo

5u Akan datang penjelasannya dalam tafsir ayat (108).
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$ 5*V LSai d\i\ia.'u.)ri';fi ,* b ^i'u-$\ 
ff,

#*4fr?e:{6(
*Adaryun oruflg.orang yarJgberbahagia, mal<a tentpatnya di

dolan surga, rna;el16l<el<frt di dalarmya selama adalangtt

df,rrtnnrri,l@anali jil<aTuhanrrw.menghendaki(yarrslain);

sebagail<mtmiayolrrgtiddnputtts'putuxtyo,"'

(Qs. Huud [1U: 108)

Ta*wil firman Allah: ti\1(, Wjr*- ifi ,i \t$'"-$t f\
@ ;ro ';? 51i 'A: :6 (, $ H*i; LSai (Adapun orans4'rans

yang berbahagia, maka tempotnya di dalam surga, mereka kekal di

dalamnya selanna ada langit dan bumi, kecuali iika Tuhanmu

menghendaki [yang lainl; sebagai karunia yang tiado putns-

putusnya)

Abu Ja'far berkata: Para quffa' berselisih pendapat

mengenai bacaan aYat tersebut.

Mayoritas qurra' Madinah, Hiiaz, Bashrah, dan sebagian

Kufah, membaca, rr* 6j\ (V "Adapun orang'orang yang

berbahagia," denganfatluh pada huruf sin.

Sekelompo k qurra- Kufah membaca, lt& '"5\ eV !'Adopun

orang-orang yang berbahagia," dengan dhammah huruf sin,

maknanya adalatr diberikan rezeki berupa kebahagiaan's2s

,r Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Abu Bakar, dari Ashim, membaca

r3r.; dengan fathah huruf sin, sedangkan Hamzatr, Al Kisa'i, dan Hafsh dari

Ashim, membaca dengan dhammah huruf sin. Lrhat zad Al Masir karya Ibnu

tavi (41161,162)'
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Abu Ja'far berkata: Kedua pendapat tersebut telatr dikenal

dan masyhur dikalangan umat Islam, maka dengan bacaan mana saja

pembaca membacanya, hal itu dianggap benar.

Jika ada yang berkata: Bagaimana bisa dikatakan: Lii tiaut

disebutkan fa'it-ny4 dan tidak dikatakan t:*l padahat di dalam

klrabar kamu tidak mengatakan untuk disebutkan fa'il-nya, 
*Allatl

memberikan kebahagiaan kepadanya." Justru kamu berkata, *Allah

telah membatragiakannya?"' Dikatakan, ultu menurut perkataan

mereka, yaitu orang gila, padahal disukai dengan tidak menyebutkan

fa'il-nya." Jadi, apabila mereka menyebutkat fa'il-ny4 maka

dikatakan, *Allah membuatnya gila dan mencintainya." Bangsa Arab

kerap melalarkan hal tersebut. Kami telah menyebutkan sebagian hal

tersebut pada pembatrasan kami yang telah lalu dali kitab kami ini.

Penalorilan ayat tersebut adalah, bagi orang-orang yang telah

diberikan kebatragiaan karena rahmat Allah, maka selama masih ada

langit dan bumi, mereka akan kekal tinggal di dalam surga. "Selama-

lamanya, kecuali Tuhanmu berkehendak lain.

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

ayat tersebut.

Sebagian berpendapat, "Kecuali Tuhanmu menghendaki untuk

menentukan batas tinggal mereka di dalam neraka, sebelum

dimasukkan ke dalam surga"

Mereka berkatao '^Hal itu berlaku pada orang-orang mukmin

yang dikeluarkan dari nerakq lalu dimasukkan ke dalam surga."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18645. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
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dari Ma'mar, dari Adh-Dhahhak, mengenai 
"V"t,'u51 

(t
'lt:mr; {t 6{t;Ltai *$(W.'u# ';fi,ib$
"Adapun orang'orang yang berbahagia, maka tempatrrya di

dalam surga, mereka kekol di dalamnya selama ada langit

dan bumi, kccuali iika Tuhanmu menghendaH (yang lain),"

ia berkata, "Dia juga berlalu kepada orang-orang yang

dikeluarkan dari nerak4 lalu dimasukkan ke dalam st[ga.

Mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi.

'A: n (, S;'Xtruati jika Tuhanmu menghendaki (yang

lain)'. Kecuali mereka tinggal di dalam neraka hingga

dimasut<kan ke dalam stJrga."526

Pendapat lainnya mengatakan batrwa makna ayat tersebut

adalah, kecuali Tuhanmu menghendaki penundaan waktu selama

masih ada langit dan bumi, dan itu kekal di dalamnya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18646. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menceritakan kepada kami dad Abi Malik, yakni Tsa'labah,

dari Abi Sannaru tentang firman Allah, tfr rib3it-$|eV
k:MY 1,F* Lgi *$(W;t{.. "Adopun orans'

orang yang berbalngia, mala tempatnya di dalam surga'

merelca kekal di dalamrrya selama ada langit dan bumi,

trecuatiiita Tuhanmu menghendaki (yang lain)," ia berkat4

"Dengan kehendak-Nya mereka kekal di dalamnya. ';b i\li
illif 'Seb agai lcarunia y ang tiada puttts -puttts nya' ."s27

t26 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6208E) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tuzil
(3D43).

527 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (62088).
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Para atrli batrasa Arab berselisih pendapat mengenai segi

pengecualian pada pembahasan ini.

Sebagian berpendapat bahwa dalam pengecualian tersebut

terdapat dua makna.

Pertama: Menjadikan pengecualian sebatas pengecualian saj4

dan tidak bermaksud melakukannya, seperti perkataanmg ',:t:;.;ztl llq
U; * 6:)l'irl i! "Demi Allah, aku benar-benar akan memukulmu,

kecuali aku melihat ada yang lain dari itu." dan kamu berniat

memnkulnya." .Ia berkata: Seperti itulah Dia berfirman, l: W.'q9
'A;n|S;$jlti L{ti ,,i\l"selama ada langit dan bumi, kecuali

jil@ Tuhanmu menghendaki (yang lain)," namun Allah tidak

menghendakinya.

Kedua: "Bahwa bangsa Arab kerap mengecualikan sesuatu

dan mengikutsertakan dengan kalimat yang serupa dan bersamaan

dengan arti yang lebih sering digunakan. Jadi, makna llla seing
diartikan dengan makna kecuali dalam arti dan, sehingga makna Illa
dan wav, itu sama, diambil dari firman-Nya, LtiAi cj,13 ti W.'q9
f;i:rj "Mereka ketrat di dalamnya selama ada langrt dan bumi,"
kecuali yang Allah kehendaki untuk menambahkan waktu

kekekalannya, maka menjadikan il paaa posisi ,sly,n, danitu dianggap

baik. Seakan-akan ia berkata, "Mereka kekal di dalamnya selama ada

langit dan bumi, kecuali tidak ditambalrkan waktu mereka dengan

kekekalan dan keabadian. Dan yang sama sepertinya terdapat dalam

perkataan: "Kamu membayarku seribu kecuali dua ribu yang

keduanya dari pihak fulan."

Dikatakan: Dan sisi yang kedua ini lebih aku strkai karena

Allah tidak pernah menyalahi janji-Nya. Dan pengecualian

bersambung dengan ayat:11,3,1 ';? irt" "sebagai karunia yang tiado
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putus-putusnya", menuqiukkan batrwa pengecualian itu berlaku bagi

mereka dengan fimran-Nya yang menyatakan kekal tanpa terputus

dari mereka.

Pendapat yang lain mengatakan hal senada dengan pendapat

ini, dan mereka berkata, "Dibolehkan dengan jalan yang ketiga, yaifu

menjadikan pengecualian unflrk keabadian mereka di dalam surga,

karena mereka tertatran di antara kematian dan kebangkitan. Tempat

penahan itu adalah alarn barzakh (alam kubur), hingga mereka dibawa

ke surga. Kemudian mereka kekal abadi di dalam surga tersebut."

Ia berkata "Mereka tidak dijauhkan dari surga kecuali dengan

ketentuan waktu tinggal mereka di alam kubur."

Pendapat lainnya mengatakan dibolehkan dengan

memahanrinya selama ada langit dan bumi itu bermakna keabadian,

sesuai dengan makna yang dikenal di kalangan bangsa Arab, dan

digunakan dikalangan mereka, lalu dikecualikan dengan kehendak-

Nya untnk mengekalkannya, karena selama masih ada langit dan

bumi, penghuni surga dan neraka dari waktu ke waktu masih tinggal

di dunia, bukan di surga. Seakan-akan ia berkata, "Mereka kekal di

dalam surga dan kekal di dalam neraka selama masih ada langit dan

buni, kecuali apa yrtg dikehendaki Tutranmu untuk menempatkan

mereka di dunia sebelum datang wakhr itu."

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang tepat adalatr

yang telatr aku sebutkan dari Adh-Dhahhak, yarn, t*lt$'u-$\(V
k:*1U,1#*6 LiAi cit!ti$.'"-* ';fi ",q.dopun orans-orans

yang berbahagia, mala tempatnya di dalam surga, mereka l@l(al di

dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali iika Tuhanmu

menghendaki (yang lain)." Ketentuan masa tinggal mereka di neraka

sejak awal masuk ke dalam neraka hingga sampai batas waktu yang
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tak terbatas, lalu dimasukkan ke dalam sgrga dan menjadikan ayat ini

memiliki makna khusus, karena telah masyhur di kalangan bangsa

Arab tentang il yang mengindikasikannya kepada makna "kecuali",

danmengeluarkanmakrrayangsesudatrrryadarimaknayang
sebelumnya kecuali ada bukti dan alasan yang menunjukkan

perbedaan kalimat tersebut, dan,-tidak ada bukti dalam perkataan.

Maksudnya adalah tentang ayat, kj {:'U, $y"Kecuali iika Tuhanmu

menghendaki (yang lain)," mengindikasikan batrwa makna {1U"t*
dalam arti pengecualian yang dipatrami dalam pembicaraan yang

mengaratr kepadanYa.

Firman-Ny 
", 2iV i;i\to"srbogoi karunia yang tiada putus'

putusnya." Maksudnya adalatr, pemberian dari Allah itu tidak pernatt

terputus dari mereka. Diambil dari perkataan merek4 f'Li ;U'c,\:i'
rL "Memotong sesuatu apabila dipetik, apabila memotongnya'"

Sebagaimana perkataan An-Nabighah berilut ini :

n(i, -t6 rJbu o4:ts ...'^Lx'-tA*!r'e$t u
"Kamu memotong baiu besi yang disusun dua'dua dan api yang

bersinar dengan batu yang berkelip'"sz8

,rt Bait ini disebutkan dalam Diwan0al. I l) dari syair yang berjudul'lJ'Lt;lS dar

disebutkan Pada bait PertamanYa:
*tt:j3, r\)4 *'61 U1,-,s2*t U rd. #

,,wahai umaimah kcletihanht lcarena lresedihanyang melelahkan dan

kegelapot malam menghambat pergdarqn bintang' "

erii,'ts *u.nfi i':'s *'z:i dpl'a
,,Bersinu susunan baju besiyang disusun &ra-dua, dan apiyang bersinu dengan

bauYang berleliP."
As-suluqi adalah baju besi yang dfiisbatkan kepada Suluq, sebuah kota di

Romawi

-

a uu-
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Maksudnya adalah perkataannya 
tW "^" otong. "

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para ahli tafsir.

Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

beri*ut ini:

18647. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, mengenai ayat, ;2\f ';? i\Ji "sebagai karunia

yang tiada putus-putusfrld," ia berkata, 'Tidak terpufus."s2e

18648. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, ';L {J;
);\1 "sebagai karunia yang tiada putus-putusrUo," ia

berkata "Tidak terputus. u53o

18649. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, ;e';?i$i "sebagai lcarunia

yang tiada putus-putusnya, " ia berkata, "Sebagai pemberian

yang tidak terputus.u 53 I

18650. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

Al mudha'af addah yang dirangkai dua-dua. Al lrubahib adalah kunang-kunang
yang bersinar pada malam hari. Bait ini disebutkan oleh Al Qurthubi dalan AI
Jan{ li Ahkam Al Qur'an (9/103).

s2e fbnu Abi Hatim dalam tafsir (6pOSg).
530 fbnu Abi Hatim dalam taftir (6/2088) dan At Mawardi dzlan An-Mirat wa Al

Wm(2ts07).
53t lbid
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Muj atrid, mengenai t*ata mai dzudz, iaberkata " Terputus. " 
532

18651. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, tentang firman /Jllah,;;i4 ';b 
';Si "Sebagai

Irarunia yang tiada putus-putusnya," ia berkata, "Tidak

terpufus."533

18652. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.53o

18653. Al Mutsanna menceritakan kepadalq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada karni, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Ar-Rabi, dari

Abi Al-Aliyatr, riwayat yang sama.535

18654. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, riwayat yang sa*a.536

18655. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi bin Anas, dari Abi Al-
Al iyah, tentang firman /Jilah, );i|';b i$,3 " 5 e b a gai kar uni a

532 Muiahid dalm afsir (hal. 391) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612088)
533 Ibid
534 lbid.
t35 lbnu Abi Hatim dalam ta8ir (612088), Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al Uyun

Ql5O8), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (71474).
516 lbid
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yang tiada putus-Wtusrtya," ia berkata' "Adapun tentang ini,

telatr ditetapkanny4 pemberian yang tidak terputus'"537

1g656. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu zud betkata"

tentang firman Allah, ;G';b i\1:" "sebagai korunia yang

tiada putus-putusnya." Maksudnya tidak tercabut dari

mereka.s38

ooo

i &Vt; {iK J Y3'#.("-;{3in Arg -{, O,* S\

@rofr'#'iy{w'\?
"Mal<a i angofllah l<mw b q ada df,lanJ l<n agu'r agumt

tentarry apd yang disetrtah oleh msela. Mqeko fidok

mertyarbah mel,i]nt<m sebagaimana nenek flrlc,lyo,ttg mqel<a

nwtyen$ah datwlu. Dmt sesungg4lmyal<crni pasti dl<frr.

maryanpnnakmtdmgan.seanlcup'anl*prryapartbalasan
(terhadap) mqekt dmgan tidak dil(olfl]ansi sedikit W"'

(Qs. Huud [1U: 109)

Takwil firman Allah: -*rl'tia:;-(';gi l{-V {;O ,i6 $
@,rfr, fr '# ;*A $ [; e 6vt; fi K (Maka iansantah

kami berada dalam lreragu-raguan tentang apa yang disembah

oleh mereku Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana

5r, Ibid,t iiaat kami temulon riwayat tersebut, namun disebutkan pada Al Mawardi

dalam An-Nulrat wa At Uyun Q1507). Malmanya adalah tidak terlarang-
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nenek ,noyang mercka menyembah dahulu Dan sesungguhnya

Kami pasti akan menyemputnakan dengan secukup-cukupnya

pembalasan [terhadapJ mereka dengan tidak dihurangi sedihit pun)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Mutrammad,

janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang

disembah mereka (kaurn musyrik) daxi golongan umatnu yang

menyembatr berhala dan patung, sebab hal tersebut merupakan

kesesatan dan kebatilan, serta perbuatan menyekutukan Allatr."

6t#- \i "Mereka tidak menyembah. " Maksudnya, kaum

musyrik tidak menyembah hal-hal tersebut.

SS g €sV';';K I *Melainkan sebagaimana nenek

moyang mereka menyembah dahulu." la berkata, "Melainkan

sebagaimana nenek moyang mereka menyembatrnya sebelum mereka

ikut menyembahnya."

Allah SWT menginformasikan kepadanya batrwa mereka tidak

menyembah patung-patung yang telah disembah kecuali mengikuti

ajaran dan tuntunan nenek moyang merek4 serta mengikuti jejak

mereka dalam menyembah berhala-berhala tersebut, padahal itu

bukanlah perintatr dari Allah kepada merek4 dan tidak ada bukti serta

alasan yang dapat menjelaskan batrwa penyembahan tersebut

diwajibkan atas mereka.

Allah SWT kemudian menyampaikan berita kepada Nabi-Nya

batrwa bukan Dia yang memerintahkan mereka melakukan

penyembatran tersebut.

A[ah swr berfirman, f;{ fr '# $:;;i W "Dan

sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnakan dengan secuhtp'
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cuhrynya pembalasan (terhadap) mereka dengan tidak dilatrangi

sedikit pun." Yakni bagian mereka dari apa ynng telah dijanjikan

kepada mereka untuk disempurnakan dengan secukup-cukupnya, baik
kebaikan maupul kejahatan g, li fb " D e ngan t idak dihr angi s e di kit
pun." Aku tidak mengurangi apa yang telatr Aku janjikan kepada

mereka, bahkan Aku akan menyempurnakan janji tersebut dengan

sangat sempuma. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat

berikut ini:

18657. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abi
Sufran menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Mujahid,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, fi '# ;f:;A W
gfr "Oon sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnokan

dengan secuhtp-cuhtpnya pembalasan (terhadap) mereka

dengan tidak dilatrangi sedikit pilfr," ia berkata, "Apa yang

telah dijanjikan kepada mereka, baik kebaikan maupun

kejatratan."s39

18658. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Jabir, dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ;f:;r5q;
,ffr fi '# uDan sesungguhrrya Kami pasti alcan

menyempurnakan dengan secuhtp-cuhrynya pembalasan

(terhadap) mereka dengan tidak dihtrangi sedikit pun," ia
berkata, "Apa yang telatr ditentukan bagi merek4 baik

kebaikan maupun kejalratan. "5a0

t" Suryan Ats-Tsauri dalam tafsir (hal. 134, 135) dan Al Mawardi dalan An-Nukat
waAl UyunQl507).

540 Ibnu Abdul Bar dalam ,{ t-Tanhid (3/139).
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18659. Abu Kuraib dan Muhammad bin Basysyar menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Waki menceritakan kepada

kami dari Suffan, dari Jabir, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas,

hanya saja ia mengatakan bahwa Abu Kuraib berkata dalam

ceritany4 "Daxi kebaikan dan kejahat*.rr54l

18660. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: suwaid

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Syarik, dari Jabir, dari

Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang finnan Allah, ;f:;AW
fiJ fr '# "Dan sesungguhnya Kami pasti akan

menyempurnakan dengan secuhtp-cuhtpnya pembalasan

(erhadap) mereka dengan tidak dihtrangi sedikit pun," ia

berkata, "Apa yang telah ditentukan unttrk mereka dari

kebaikan dan ke3 atratan. "542

18661. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Jabir, dari Mrrjahid,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, fi'# ;f:;A W
,rj; "Dan sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnalan

dengan secuhtp-culatpnya pembalasan (terhadap) mereka

dengan tidak difurangi sedikit pun," ia berkata, "Apa yang

menimpa merekq baik kebaikan maupun kejahatan.'sa3

18662. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid betkata,

s.t Suryan Ats-Tsawi dalam tafsir (hal. 134, 135) dan Al Mawardi dalam An-Nulut
waAl Ulnu(4507).

Y2 lbidt3 Abdurrazzaq dalam tafsir QD00), Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (hd. 134, 35)'
dan Ibnu Abi Hatim dalaur tafsir (6D0E9).
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tentang firman Allah, qli # '# fif$ ($ "o*,
sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnakan dengan

secuhtp-cuhtpnya pembalasan (erhadap) mereka dengan

tidak dilarangi sedikit pufl," ia berkate "Kami akan

menimpakan siksaan kepada mereka. "5&

ooo

,y. 3'i: i:g *tr;b,ig6 4,4 r3-) G8( "fi3

#yiW;4a;#1r*66
"D an sestngguhny a Kanl'i, telah memb qil@rr Kitab

(Taurat)lnpodrlvftna,laludiperselbihl<mtafiangKitab
ir;.t. Dan seandairry a ddak ada kctctapdrr y ang tclah
terdahilu dmi Tulwnrru,, niscaya tcloh ditetaplan

lnrull<tmfrn ili arfiara mqel<,a. Dart senmgguhnya mervl<a

(orang.orarrg kf,fu Makkah) daldnJ l<,uagum yorJg

mmgelisahl<frn terhadap Al Qt;n' mr."

(Qs. Huud [11]: 110)

Takwil firman Allah: {trj'rr.,it-X S+ii ;;} (&t'. 'tfii

?;U * ,, #V'tr ',;4 ai n ,x?i$ @an sesungsuhnva

Kami telah memberikan Kitab [TaaratJ kepada Musa, lalu
diperselisihkan tentang Kirab itu Dan seandainya tidak ada

ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah

diletapkan hukuman di antara mereha. Dan sesungguhnya mereha

5* [bnu Abi Hatim dalam tafsir (6120S9) dan Al Mawardi dalm An-Nutcat wa Al
UyunQl507).
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[orang-orang kalir MakkahJ dalam keraguan yang menggelisahkan

terhadap Al Qur'an)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman sebagai pelipur-

lara Nabi-Nya dalam pendustaan kaum musyrik yang ditujukan

kepadanya tentang ajaran yang beliau bawa kepada mereka dari sisi

Allah, dengan perbuatan bani Israil terhadap Nabi Musa AS mengenai

tuntunan yang beliau bawa kepada mereka dari sisi Allah. Allatt SWT

berfirman kepadany4 *Wahai Muhammad, janganlatr kamu bersedih

hati terhadap kedustaan kaum musyrik kepadamu, dan tetaplah

melaksanakan apa yang telah diperintabkan kepadamu untuk

menyampaikan risalatr-Nya, karena penolakan mereka terhadapmu,

merupakan salah satu sunah dari sunah mereka."

Allah SWT kemudian menginformasikan perbuatan kaum

Musa terhadap Nabi Musa, ,aih)i ,;-) ($t', :6; "Dan

sesungguhnya l{ami telah memberilwn Kitab (Iaurat) kcpada Musa."

Yakni Tagrat, sebagaimana Kami memberikan Al Fgrqan kepadamu,

lalu kitab itu diperselisilrkan oleh kaum Musq sebagian

mendustakannya dan sebagian lagi membenarkannya, seperti yang

dilakgkan kaummu terhadap Al Furqan, sebagian percaya dan

sebagian lagi mendustakannYa.

&j n ,3t W $trj"Dan seandairryo tidak ada petetapan

yang telah terdahulu dari Tuhanmu," hai Mghammad, seandainya

tidak ada ketetapan dari Tuhanmu untuk tidak menyegerakan siksaan

kepada makhluk-Nya, akan tetapi ditgnda hingga datang batas

wakttrnya.



T$stuAt/l.:Ilrurtui

W|{ "Niscrya telah ditetapkan huhtman di antara

merelca. " Ia berkata, "Tenfulah telah ditetapkan hukuman di antara

sebagian orang yang mendustakannya dengan kehancuran bagi orang-

orang yang berdusta, dan keselamatan bagi orang-orang yang

membenarkannya."

U ",9 ,{ #Lj "Dan sesungguhnya merela (orang-orang

lraJir Makkah) dalam keraguan. " Ia berkata, "Sesungguhnya orang-

orang yang berdusta di antara mereka benar-benar berada dalam

keragu-raguan terhadap kebenaran Al Qur'an yang datang dari sisi

Allah.

y$ "Yorg menggelisahkan terhadap At Qur'an " Ia berkata,

"Kebimbangan yang menggelisahkan mereka, apakatr itu benar?

Ataukah batil? Mereka berada dalam keragu-raguan."

ooo

berselisih itu) pasti Tulwnnru al<flrl merryernprunrral<art

dengan *bF, $ alasan) p ekni aon mq el<* Sesr,r.ngguh,rry a
Aa Malw Mengetalwi apa y dng nsela Walwrr.'

(Qs. Huud [11]: 111)
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Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'ar berselisih pendapat

dalam membaca ayat tersebut. Sekelompok atrli qira'at Madinah dan

Kufah membaca Ci ka""gan tasydid.sas

Para ahli bahasa Arab juga berselisih pendapat dalam

menakwilkan makna ayat tersebut.

Sebagian ulama nahwu Kufah berpendapat bahwa makna ayat

tersebut bila dibaca seperti itu maka menjadi: sesungguhnya kepada

masing-masing (mereka yang berselisih itu) akan disempumakan

balasan perbuatan mereka, oleh Allatr. Akan tetapi ketika beberapa

huruf zrrz terkumpul menjadi satg maka satu huruf mim ltarus

dihilangkan, dan hanya tersisa dua huruf rnim, yang salatr satunya

dimasukkan ke huruf mim lunrrya. Sebagaimana perkataan seorang

penyair berikut ini:

i:rt; #u ,*l'rL r;t ...1e: )\t );*l e-; jtt
" Dan s ungguh alat termasuk yang memperlihatkan i alan perkar a

padanya, namun tiba-tiba ia lebih mengerti tentangialan itu

dari sumbernya."s46

Kemudian di-takhrtf-karl Sebagaimana sebagian qurra' yanrg

membaca '{'J6-1-"6!\3 dengan menghitangkan humf ya bersama ya.

Disebutkan bahwa Al Kisa'i bersenandung seperti ini:

'n5 Al Hirmayan dan Abu Bakar membaca li i,5 aengan suhtn pada huruf nz4

sedangkan yang lain men-tasy did-kannya.

Ashim, Ibnu Amir, dan Hamzatr, membaca (i dengan tasydid padahvruf mim,

sedangkan yang lain men-takffif-nya. Lihat At-Taisir /i Al Qira'at As-SaD' (hal.

103) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (3DlO).s Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an QD9) dN Al Qurthubi dalam Al Jani' li
Ahkam AI Qur' an (9/l 05).
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evlst 

";;Y,
"Dan aht mencium permusuhan yang terjadi di antara kami, lalu

mereka berkorban untukku, mereka saling bersuka ria dengan

pertemuan kami."547

Ia berkata, maksudnya adalatr tt it-eEj€:i, lalu dihilangkan

huruf ya karera ia berharakat dan berkumpul menjadi satu dengan
yang lainnya. Ia juga bersenandung dengan syair yang serupa:

...gluir ulT 'u'oV

"seolah-olah dari aWir kedatangarrya itu ada lubang, kami

mendapatkan jalan bukit yang tirggr.'on'

Ia juga berkata "Maksudnya adalah p;6t Jt, namun kemudian

satu huruf /az dihilangkan ketika ada dua huruf lam."

Pendapat lainnya mengatakan batrwa makna ayat tersebut
,6t-

apabila dibaca f dengan tasydid sebagai pembenaran, adalatr,

Tuhanmu pasti akan menyempurnakan dengan sempurna balasan amal

perbuatan mereka.

Ia berkata, "Maksud kalimat tersebut adalatr apabila dibaca i{
EI d.rrg* tasydid dart tanwin Namun, pembaca membacanya dengan

menghilangfian tarnvin, dan ia dikeluarkan sebagaimana lata"h,-t 0

pada ayat: W$f;7tr'/ 'Kemudian Kami utus (kepada umat-umat

itu) rasul-rasul Kami berturut-turzf '. (Qs. Al Mu'minuun [23]: 44)

Lalu dibaca c7;'

s7 Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an QD9) dan Ibnu Athiyatr dalam Al Muhqrar
Al Wajiz (3D10).s Al Farra dalrrr Ma'tti Al Qttr'm Ql29) danAl-Lrsan (entri: pd).

q A. ;::?6 6:n ...f;.>li a,

ge;ltLrti#if
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Sebagian mereka ada yang membacanya dengan tar*tin,

sebagaimana adayang membaca EJ tanpa tamlin

Mereka yang membacatya tanpa tanwin mengatakan bahwa

akar katanya adalatr dari huruf lam, yangdisebutkan dari firman Allah

SwT, 6 gU \fii <rlLvt "Dan kamu memakan harta pusaka

dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang batil)." (Qs.

Al Fajr [89]: 19) yakni makan dengan lahap.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut

apabila dibaca E"o, :'I! tentulah akan disempurnakand:1gg

sempuma kepada merek4 sebagaimana adayang berkata 'c; fi .1t',

tL;.*,tt9u,,rL.
Abu Ja'far berkata: Mayoritas pakar ilmu bahasa Arab

mengingkari pendapat ini, mereka menolak yntuk membolehkan

kalimat yang mengarahkan El menjadi makna Y! karena kalimat itu

hanya berlaku pada sumpah, dan mereka berkata, "kendati dibolehkan

makna tersebut, tentulatr makna Y! AUot"ttan pada saat dikatakan: iti
!)tJltJ i].-ilt. Maknanya adalah, kecuali saudaramu. Juga masuknya

kalimat 6 tersebut pada setiap tempat yang pantas untuk

memasukkan 11 di dulurnryu."

Abu Ja'far berkata: Aku melihat pendapat itu menyimpang

dari satu sisi. Hunrf it! unhrk menetapkan dan membenarkan sesuatu,

begitu juga dengan 't!, d* masuk pada kalimat tersebut sebagai

bantahan untuk mengingkari yang telah terdahulu. Apabila maknanya

menjadi seperti itu, maka sudah seharusnya pada saat menakwilkan -
penakwilannya yang telatr kami sebutkan- menjadikan it! bermakna

pengingkaran di sisinya ll sebagai sebuah pembatalan baginya.

Dengan demikian, jika ada yang mengatakan seperti itu, maka

tidak dapat disembunyikan mengenai kebodohan orang yang
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mengatakannya, kecuali jika pembaca membacanya dengan men-

takhfif-kan it! lalu maknanya menjadi 0! yang berarti pengingkaran.

Jika ia melakukan hal tersebut, maka rusaklatr bacaan tersebut. Begitu

juga dari sudut yang lain, yaitu dengan menjadikannya sebagai nashab

pada'S-i dengan ayat, #.A "Aknn menyempurnakan dengan

cuhtp. " Selain itu, Bangsa Arab tidak me-nashab-kan kalimat yang

jatuh sesuaafr lt, baik itul'il maupun isim yangjatuh sebelum l!,.
Bangsa Arab tidak mengatakant 4:* 11 rtt-.;-3 tj , karena apabiia

dibaca seperti itu, maka rusaklatr kalimat tersebut bila dinitai dari

sudut pandang ini, kecuali ada sesuatu yangme-rafa'-k* F. Dengan

demikian, ia menyalatri bacaan mayoritas ahli qira'ar dan tulisan pada

mushaf kaum muslim. Hal ini juga tidak menjadikan sebuatr aib atau

cacat jika harus mengeluarkan kalimat tersebut dari bahasa Arab yang

sudatr terkenal.

Sebagian ahli qira'a, Kufah membaca W'tttidengan takhfif'tt1

dan me-nas hab-kan (i Sta""gan tasydid.

Sebagian atrli bahasa mengira pembaca yang membaca dengan

bacaan seperti itu maksudnya adalah 
"it1 tsaqilah, namun di-takhfif-

kan. Disebutkan dari Abi Zatd Al Bashri, bahwa ia mendengar kalimat
gb #n ok lalu dr-nashab-kan dengan ti-S a* nunydngdi-takhfif
dari tafazh Ltf. S"Uugaimana disebutkan oleh seorang penyair berikut

ini:

ge {-s'ok ...rbt',6$L3i
"Danwajahnya serta bagian lrhrr:nyo bersinar terang seakan-akan

payudar anya disuntik "sae

'ne Lihat Ibnu Athiyatr dalam Al Muhtrar Al Wajiz (3DlO) dan Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (41163).
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Sebagian ahli qira 4, Madinah membaca dengan takhfif padg

huruf isl, me-nasho;-V* latazh I a* menaaftfifif-kan lafazh t1i.

Juga barangkali orang yang membacanya demikian memaknainya

sama dengan yang telatr kami riwayatkan dari seorang, pembaca dari

Kufatr yang menaalihfif h11ntf nun pada lafazh ir! padahal ia

bermaksud mengeraskannya (men-tasydidl. Selain itu, maksud tr pada

lata/n 6 yang masuk dalam pembicaraan itu, menjadi shilah,

sehingga makna pembicaraan menjadi, "Dan masing-masing

disempurnakan dengan cukup balasan mereka...." Makna dalam

bacaan tersebut boteh menjadi seperti itu. Artinya, masing-masing

disempurnakan dengan c{cup, karena maksud dan tujuannya me-

nashab-karr kalimat ,F lantaran adanya Lafazh #7 
uAkan

menyempurnakan dengan cuhtp." Jika maksud dan tujuanya

demikian, maka dianggap tidak baik, karena menyalahi aturan tata

balrasa Arab, yakni sebuatrl'il $atakerja) tidak me'nashab-karr isim

yang terletak setelah lam qasam sebelumnya.

Sebagian ahli Hijaz dan Bashratr membaca dengan tasydid :3
li ai-tafn11-^ #) "Al(nn menyempurnapan dengan cuhtp."

Latu kalimat ini dibaca seperti itu, dan memiliki dua sisi dari segi

makna:

Pertama: Maksud pembacanya adalah masing-masing orang

yang disempumakan dengan cukup balasan perbuatan mereka oleh

Tuhanmu. Jadi, mengarabkan l_. pada EI menjadi makna i,i
sebagaimana firman Allah 541'-JJ31EYW6 "Makn trav,inilah

wanita-wanita (ain) yong lamu senangi." (Qs. An-Nisaa' [a]: 3)

Sekalipun orang Arab sering menggunakan kalimat tersebut btrkan

pada golongan manusia.

-

I---!-



Tdsil-Art:fiutui

Dan mereka kerap memaksudkan lam yangterdapat P"d"(i
adatalr lam yatg bertemu dengan tl! yang menjadi jawab baginy4 dan

huruf lam pada ayat, #A adalah lam qasam yang dimasukkan

antara hrxuf ma dan shiiah-nya, sebagaimana firman AUah $'K4'85
lif$ "Do, sesungguhnya di antara lamu ada orang yang sangat

berlambat-lambat (ke medan pertempuran)." (Qs. An-Nisaa' Pi:72)
Seperti yang telatr dikatakan seperti itu, tidak ada yang lain yang lebih

utama darinya.

Kedua; Menjadikan b pada I bermakna l-. yang masuk pada

shilah dalam pembicaraan, darr lam yang ada menjadi jawab kalimat

tersebut. Lam ittterdapat pada ayat, '#-A Itu juga merupakan /am

yang menjadi jawab jika terdapat 0! berulang-ulang, jika berada di

tempat dan posisinya, dan 0! yang pertama dimasukkan oleh bangsa

Arab bukan pada tempatnya. Kemudian baru diulang setelatr berada di

tempatnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair berikut ini:

G;e,l, Y t5 '"t) 

"4 
...iU t;k t ,p;"015"'

Az-hfin membaca ayat tersebut sesuai dengan yang telatr

disebutkan, yakni kiV dengan men-tasydid Lt a* 6 d"rrg*
tanwin,yang maknanya adalah sangat, benar, dan semuanya.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling benar secara

maWraj dari bangsa Arab, dan biasa digunakan oleh mereka adalatt

dengan men-tasydid-kan huruf ,ur, (i fia^guo taklrfifhwaf ma,

e:#AuPasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan athup."

'50 Al Farra dalarrr Ma'ani Al Qur'an (2/30) dengan riwayat:
G:F 

"$ 
*t ui ttl i:zl ytj:i's,ij',rl i,

"Dan sekirarq/a kmtmmu tidakmemiliki lelantan, pastilah hancttr berkcping'
kcping. Aht sungguh sedih, fuena sudah pasti aknt teriadi pergulatan"
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Maknanya adalah, masing-masing orang yang telatr kami ceritakan

kisahnya dalam surah ini kepadamu, wahai Mtrhammad, akan

disempumakan patrala perbuatan baik mereka dengan balasan yang

berlimpah-ruah, dan bagi orang-orang yang melalnrkan perbuatan

buruk akan disempurnakan dengan siksaan yang pedih.

Oleh karena itu, jadilah huruf tj 6smrakn ';rj aanhtxaf lam

menjadi jawab 0! sedangkan huruf lam pada ayat, #A menjadi

lam qasam.

TaIcwiI Iirman Allah: #'"fr-q\ "Sesungguhnya Dia

Maha Mengetahui apa yang mereha keriakon " Allah SWT

berfinnan, "Walrai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha

Mengetahui perbuatan kaummu yang musyrik itu, karena tidak ada

sesuatu yang dapat disembunyikan dari-Nya. Dia mengetahui semua

itu dan metiputi segala perbuatan mereka, hingga Dia akan

memberikan balasan kepada mereka semua dengan balasan yang

setimpal."

ooe

Ud,Y.1'qfrW{ia&6tfi LITK6E
"Mal<d tat@l.oh karw pado idlarr y ang benm, sebagaimam
diperntahl<anl<epadmru dm (iuga) orar.g yang tulah tabat

besqtal<firaudanianganlahl<*tttumelmqauibatns.
Sesungguh,ny a Dia MaIw Melilw aPa y mg

k$rauWdl<frrJ.'

(Qs. Huud [1U z Ll}l
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad,

konsistenlatr pada perintah Tuhanmu dan agama yang telah Aku

turunkan bersamamu, serta tetaplah meminta dan memohon kepada-

Nya, sebagaimana Tuhanmu memerintahkanmu."

6ri 66 r;3 "Dan (iuSa) orang yang telah tobat beserta

kamu." Ia berkatao "Juga orang yang kembali bersamamu unfuk

melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mengerjakan apa yang telatr

diperintahkan oleh Tuhannya setelatr mereka bertobat dari

kekufurannya."

WSj "Danianganlah lamu melampaui batas." Ia berkata,

"Janganlah kamu melanggar perintah yang telatr dilarang atasmu."

U3frQ'iy"sesungguhnya Dia Maha Melihat apa

yang lramu kcrjakan " Ia berkata, "Wahai manusi4 sesungguhnya

Tuhanmu mengetatrui segala sesuatu yang telatr kamu lakukan, baik

ketaatan maupun kedurhakaan. Allah Maha Melihat perbuatan-

perbuatan tersebut, hingga tidak ada sesuatu pun yang dapat

disembunyikan dari-Nya. Allatr SWT berfirman, 'Wahai manusia,

takutlatr kepada Allah, karena Dia Maha Mengetatrui perbuatanmu,

dan Dia senantiasa mengawasimu."

Ibnu Uyainatr mengatakan bahwa makna ayx S}YK 8t
uMakn tetaplah kamu pada jalan yang benar, " adalatr,

18663. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zubur menceritakan kepada kami dari Suffan, tentang

firman Allah, LlfK 6E "Maka tetaplah kamu pada
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jalan yang benar," ia berkata, "Konsistenlah pada Al

Q*'*."t'
18664. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara,

mengenai firman Allah, W{; "Dan janganlah kamu

melampaui batas," ia berkata, "Ath-thuglryan artinya

melanggar perintatr Allah dan bermaksiat kepada-Nya. Itulah

yang disebut melampaui batas."552

ooo

6t gi n H w 3\3\ &% w r.rl SLYFt'|i

A#1 ';3'lq{e
oDartiangartlahl<f,ntucenaeru.nslnpadaoft mg'orcmgyolng

zhalirn yarrg merryebabkuolmrw disentl.l/r, api nnalca, dmt

sel<ali-l<alil<anw fid& rnenpurryai seotang pawlortg Prt
selain daripada Nldh, kmrudilanl<frnnl ddf,k dknrJ dibed

perrtalolrrgart."

(Qs. Huud [1U: 113)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrran, "Watrai manusia,

janganlatr kamu cenderung pada perkataan orang-orang yang kufur

kepada Allah, lalu kamu menerima mereka dan senang kepada

perbuatan merekq akibat perbuatanmu, yang dapat menyebabkanmu

55r lbnu Jauzi dalam Zad At Masir (41164) dan Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Taruil Qn4r.tr, [bnu Abi Hatim dala6 tafsir $f2059) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4n64).
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tidak dapat mengelak dari jilatan api neraka, padahal kamu tidak

mempunyai penolong dan pelindung selain Allah."

6t#{'i "Kemudian kamu tidak akan diberi

pertolongan." la berkata, "Jika kamu melakukan perbuatan tersebut,

maka Allah tidak akan pernah memberikan pertolongan-Nya

kepadamu, batrkan Dia akan mengabaikanmu dan membiarkanmu

dikuasai oleh musuhmu. "

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para mufassir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18665. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Auah, 3t31{%lill;-$t JyWj;{; uDan

janganlah kamu cenderung kcpada orang-orang yang zhalim

yang menyebabkanmu disentuh api neraka." Maksudnya

adalah cenderung kepada perbuatan syirik.5s3

18666. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Abi Ja'far, dari Ar-

Rabi, dari Abi Al-Aliyah, tentang firman Allah, 3y6j,'1j
W'"-$t "Dan janganlah kamu cenderung kcpada orang-

orang yang zhalim," ia berkata, "Janglatrlah kamu

menyenangi perbuatan mereka. "554

18667. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

"' fbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DO9O).

't lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DO9O) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
At Wn ("508).
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menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Ar-Rabi, dari

Abu Al-Aliyatr, tentang firman Atlah, 'tllTirjt iyti{i;{i
"Danjanganlah kamu cenderung kcpada orang-orang yang

zhalim," ia berkata, "Janganlah kamu menyenangi

(cenderung dan suka) perbuatan mereka."55s

18668. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari Abi Al-Aliyah,

tentang firman Allah, Wir-$t Jffii''{j "Don janganlah

lramu cenderung kepada orang'orang yang zhalim," ia

berkata, "Janganlah kamu menyenangi perbuatan mereka,

hingga menyebabkanmu disentuh api neraka."556

18669. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kard, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juaij, tentang firman Allah, lVlfii,'{;
'titL'"-$t "Dan ianganlah kamu cenderung lcepada orang-

orang yang zhalim," ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Janganlatr kamu cenderung kepada orang-orang yang

ztralim."ssT

18670. Bisyr menceritakan kepada kalni, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada [Gmi, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada lolni dari Qatadatu tentang firman Allah, Jttfi''(;

"(eJ16J3l|tV'"-$f 
"Dan ianganlah kamu cenderung

kepada orang-orang yang zhalim yang menyebablcanmu

disentuh api neraka," ia berkata, "Janganlah bergabung

ttt lbidtu lbid
"' Lihat Ibnu Jauzi dalam Zod Al Masir (41165).

-
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dengan kaum musyrik, yang dari kesyirikan itu kalian telah

menjauhkan diri."sss

18671. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang firman etun, 3|31 F%W;-$t iyt#':f; *Don

janganlah kamu cenderung tupada orang-orang yang zhalim

yang menyebabkanmu disentuh api neralca, " ia berkata,"Ar-

ruhtn artinYa lunak."

Ia lalu membaca, 6i+4i":i itt*t "Mala mereka

menginginkan supaya kamu bersikap lunah lalu merekn

bersikap lunak (pula kepadamu). " (Qs. Al Qalam [68]: 9)

Ia berkata, "Bersikap lunak terhadap mereka dan tidak

membantah perkataan mereka, padahal mereka telah

mengatakan batrwa kekufuran yang paling besar adalatr kufur

terhadap Allah, kitab-Nya dan Rasul-Nya."

la berkata, "Sesungguhnya ayat ini diperuntukkan bagi

orang-orang kafir, musyrik, dan selain orang Islam,

sedangkan orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan

muslim, maka Allah lebih mengetahui mengenai dosa dan

segala perbuatan mereka. Tidak pantas bagi seseorang untuk

berdarnai dengan sesuatu yang terkait masalah maksiat

kepada Allah, dan tidak semestinya ia cenderung

kepadanya."559

ooo

,5s Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6t2O9O) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4n65).

,t, ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6DO9O),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (41165),

dan Ibnu Athiyah dalan Al Muhorar Al Waiiz (3/212).
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'e,, i et$'t;$i'&W r.q( ii)1$l j'r
@ 6ti\6fia:"?q(

"Dcln dirilwrrlah shalot iar paful<eilua tepi siang (pagl- ddn
petang) d*, podobagpan perurntlamr dmipada malatn.

Sesznggulvnya pukntan pubuatan yarrgbaik itu
menglwpusl<mt ( do s a) p erbuatan. p ubuatan y orttg hmtk.

Iailah puingatan bagp orang.ordrrg ydrrg ingat."

(Qs. Huud [11]: ll4)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman untuk

menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, "Laksanakanlatr shalat,

hai Muhammad, pada kedua tepi siang, yakni pagr dan petang."

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan maksud

ayat ini.

Ada yang mengatakan bahwa maksud ayat ini adalatr shalat

yang didirikan pada waktu petang. Sesudatr semuanya sepakat batrwa

yang dimaksud shalat pagi itu adalah shalat Subuh.

Sebagian mereka mengatakan bahwa maksud ayat tersebut

adalatr shalat Zhuhur dan Ashar. Mereka berkata, "Keduanya

temrasuk shalat pada waktu petang." Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18672. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

karni, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Manshur, dari Mujatrid, tentang firman Allah,
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tqli :i)15-A143 "Dan diritranlah shalat itu pada l@tua

tepi siang (pagi dan petang)," ia berkata, "shalat Fajar, dan

kedua shalat yang dilakukan pada waktu petang adalatr shalat

Zhuhur dan Ashar."s6o

18673. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.56l

18674. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&Nrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari

Mujahid, tentang firman Allah, rqi {}"t'Ai i|"Dan
dirikanlah shalat itu pada trcdua tepi siang (pagi dan

petang)," ia berkata, "Shalat Fajar dan shalat pada waktu

petang."562 .r

18675. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu AI Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Aflah bin Sa'id, ia berkata:

Aku mendengar Mutrarrrmad bin Ka'b Al Qurazhi berbicara

tentang firman AllalL ,qi {}',t-Al i3 "Dan dirikanlah

shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang)," ia

berkata, "Shalat pada kedua tepi siang adalah shalat Subuh,

Zhuhur, dan Ashar."563

5@ Mu3ahid dalam tafsir (hal. 391) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612091).
t6t lbid
5u2 Abdrxrazzaqdalam tafsir Qr2oo) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D091).
to, Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6ao9l) dan Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir

(4n67).

€I
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18676. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al

Quraztri, tentang firman Allah, )(1i {}',t-A1i3 "Don

diritranlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan

petang)," ia berkata, "shalat Fajar, Zhuhur, dan Ashar'"s@

18677. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunahman bin

Maghra menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, mengenai ayat, rqli :i)',lAli;$'t "Dan

dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan

petang)," ia berkata, "shalat Fajar, Zhuhur, dan Ashar."s65

Lairurya berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah

shalat Maghrib. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

18678. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdultah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, ,q( g)1't-AI i3 "Dan dirikanlah shalat

itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang)," ia berkata,

"Shalat pagi (Subuh) dan Maghri6.rr565

18679. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Auf, dari Al

Hasan, mengenai ayat, ,q!( t)1i-Ai j3 "Dan

5* Ibid
56 lbnu Katsir dalam tafsir (71477)'* lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41167) dan Ibnu Kasir dalam tafstr Qla1Q.
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diritmnlah shalat iru pada kedua tepi siang (pagi dan

petang)," ia berkata, "Shalat pagi dan Maghrib'u567

18680. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, t$i {}|t-Al J3 "Dan diritranlah

shalat itu pada lefua tepi siang (pagt dan petang)'"

Maksudnya adalah Subuh dan Maghrib.5sE

Pendapat lairurya mengatakan batrwa maksud ayat tersebut

adalah shalat Ashar. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18681. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dali Adh-

Dhahhak, mengenai ayat, ,(11 {}t Jgfi Jl "Dan

dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan

petang)," ia berkata, "shalat Fajar dan Ashar."S5e

18682. Ia berkata: zaldbir. Habbab menceritakan kepada kami dari

Aflah bin Sa'id Al Qabba'i, dari Muhammad bin Ka'b

Al Quaztri, tentang firman Allah, )qi Alt t-Al J3
"Dan dirikantah shalat itu pada kcdua tepi siang (pagi dan

petang)," yakni shalat Fajar dan Ashar.570

18683. Ya'qub menceritakan kepadaku,

menceritakan kepada kami,

berkata: Ibnu Ulayyatr

berkata: Abu Raja

,6, Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41167) dan Al Baghawi dalam Ma'alim AF

Taruil (3D47).
5tt Ibnu Javzi dalamZad Al Masir (41167) dan Ibnu Katsir dalam t^fstr (7/477).
56e lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DO9l) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al

IlyunQl50S).
570 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6/3091), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn

QIsOE),dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tatail (3D47).

ia

ia
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menceritakan kepada kami dari Al Hasan, mengenai ayat,

t$i t)',!i-A|J3 "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua

tepi siang (pagi dan petang), " ia berkata, "shalat Subuh dan

Ashar."57l

18684. Al Husain bin Ali Ash-Shuda'i menceritakan kepadaktr, ia

berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia

berkata: Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,

)(1i {}.,i31i') 
,,Dan diriknnlah shalat itu pada pedua

tepi siang (pagi dan petang)," ia berkata, "Pada kedua tepi

siang, adalah waktu pagr dan waktu Ashar."572

18685. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, t I-AI i3
tili {} "Dan diritcanlah shalat itu pada kedua tepi siang

(pagi dan petang), " yakni shalat Ashar dan Subuh.573

18686. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada karni dari Mubarak bin Fudhalah, dari

Al Hasan, mengenai ayat, tfri {}1!i$l A3 'oDan

diritantah shalat itu pada kcdua tepi siang (pagi dan

petang)," yaiflt pagi dan waktu Ashar.57a

57t Ibid
t'2 lbid
573 lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t167) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al

Wajiz(3D12).
,r. Ibnu Abi Hatim dalam taftir (6nO9D,Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/167),

dan Ibnu Katsir dalam tafsir (71477)-
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18687. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: z'ardbirr

Habbab menceritakan kepada kami dali Aflatl bin Sa,id, dari

Muhammad bin Ka'b, tentang firman Allatl' {}"tArt i')
,.$i *Don dirikanlah shalat itu pada kcdua tepi siang (pagi

dan petang), " yaitu shalat pagi dan shalat Ashar's?s

1g688. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada kami' ia berkata: Qtrratt

menceritakan kepada kami dari Al Hasan' mengenai ayat'

,q!i {}15-A1J3 "Dan dirikantah shalat rtu pada kedua

tepisiang(pagtdanpetang),,,iaberkata'''Shalatpagtdan
shalat Ashar-"576

Sebagianmerekamengatakanbalrwamaksudkeduatepisiang

adalah Zhuhur dan Ashar, karena berhubungan dengan ayat, 'e633
e4t'S!!i ,Do, poda bagian permulaan daripada malam. " Yaitu Maghdb,

Isy4 dan Subuh.

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang tepat dalam

menakwilkan ayat tersebut adalah yang mengatakan batrwa maksud

ayat tersebut adalatr shalat Maghrib, sebagaimana telah kami sebutkan

dari Ibnu Abbas.

Telatr kami katakan bahwa pendapat tersebut merupakan

pendapat yang paling benar menurut kesepakatan semua trlama yang

menyatakan batrwa salatr satu dari kedua tepr petang itg adalah shalat

Fajar, dan itu adalah shalat yang dilaksanakan sebelum terbitnya

matatrari. Jika demikiarU maka sudafi seharusnya semga sepakat

bahwa salatr satu dari kedua tepi tersebut adalah shalat Magbdb,

karena shalat tersebut dilal6anakan sesudatr terbenamnya matahari'

575 lbid.
516 lbid
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Sekiranya wajib, batrwa maksud dari salatr satu kedua tepi itu adalatt

sebelum terbit matatrari, maka sudah seharusnya untuk menjadikan

maksud shalat yang dilakukan pada salah satu kedua tepi yang lain itu

adalah shalat yang dilaksanakan sesudatr matahari terbenam.

Jadi, kita hanya mengetatrui pendapat yang mengatakan bahwa

maksud ayat tersebut adalah shalat Zhuhtu dan Ashar. Demikianlatr,

pendapat tersebut tidak terlepas dari kenrsakan dan penyimpffiB&,

karena keduanya (shalat Znrhur dan Ashar) meqiadikan semua bagian

shalat yang dilakukan pada kedua tepi siang lebih dekat dari

keduanya" hingga menjadikan keduanya itu bagian dari shalat yang

dilalotkan pada kedua tepi siang. Tidak diragukan lagi, shalat Zhuhur

dilaksanakan sesudah lewat tengatr hari pada setengah siang tersebut,

maka mustahil menrjadikan salatr satu dari kedua tepi tersebut menjadi

awal, lalu tepi yang satunya lagi menjadi akhirnya.

Jika tidak ada pendapat atrli ilmu yang bahwa

yang dimaksud dengan shalat yang dilaksanakan pada salatr satu

kedua tepi siang adalatr shalat yang dilaksanakan sesudah terbit

matahari, maka tidak boleh mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan melaksanakan shalat pada kedua tepi siang yang lain itu
adalah shalat sebelum terbenam matahari. Jika demikian, maka

benarlah perkataan kami mengenai pendapat tersebut, dan rusaklatr

pendapat-pendapat yang menyalatrinya.

Tatswil liman A[ah: '+1ili6fi "Dan pada bagian

permalaan dartpada malam." Maksudnya adalah bagian-bagian

waktu dari malaur hari, yang merupakan bentuk jamak dartlafazin 1i:).

Zulfah sendiri berarti saat, kedudukan, dan kedekatan.
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Dikatakan bahwa muzdatifah atau iam' dinamakan demikian

karena merupakan tempat (kedudukan) setelah Amfatt'

Pendapat lain mengatakan batrwa dinamakan demikian karena

,,kedekatan" Adam AS daxi Arafah, yang Hawa AS berada di sana'

Terkait lafazh zulfah ini, Al Ajjaj bersenandung dalam menjelaskan

sifat unta:

"Orang yang selamat menyembunyikan kcletilwn dan beban berafirya

pada ke gelapan malarn, lalu mendekatinya"'s11

Para atrli qira'at berselisih pendapat dalam membaca ayat

tersebut.

Mayoritas ahli qira'a, Madinah dan Irak membaca (A'i'

dengan dhommohpada hunrf zai dmfothahpadahuruf /az.

Sebagian ahli qiraa, Madinah membaca dengan dhammah

pada huruf zai dan lam, seolah-olah mengaratrkannya pada makna

satu, dan mendudtrki makna "kelembutan"'

Sebagian ahli qira,a, Makkah membaca riii, d"og- dhommah

pada hnruf zai danlam.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling kusukai dari

beberapa cara baca ittr adalah yang membacanya 6, dengan

dlwmmah pada hunrf zai dan fathah pada htrruf lam- Atas dasal

,, Lihat Abi ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an (l/300), Al-Lisan (entri: .d5 ), dan

Ibnu Jauzi dalam zad al Masir (41168), disebutkan setelah baitnya yang

sempuma:
,Eb, &.pqrr iira

" Bentuk yang terlihat hingga membunghtk "
Juga Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Waib (3D12)'

a56::dll' ',? .tr-tL i\tittr rtl
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makna jamak dari zd3,sebagaimana lafal/r_ i" dijamakkan menjadi
j:;, daxt 6:;i mer{adi rirl.ste Aku memilih pendapat tersebut,

karena shalat Isya adalah shalat yang terakhir, dilaksanalan sesudatt

melewati bagan dari pennulaan malarn. Menurut saya, itulah maksud
Er!.7'.{.(l

ayat "+li'&W "Dan pada bagian permulaan daripada malam."
e , lct 2.,/12.

Seperti yang telah kami katakan mengenai ayat, ")$i'n63 "DanEt vwt:
pada b agian permulaan daripada malam. "

Sekelompok mufassir pun mengatakan hal yang sama. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18689. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ,F)AW "Dan pada

bagian permulaan daripada malam," ia berkata, "Waktu

shalat yang terakhir. "57e

1869b.- Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatri4 riwayat yang sarna.58o

57t Mayoritas ulama membaca rit3 dengan harakatfathahpada huruf lazr.

Thalhah bin Musharrif, Ibnu Muhaishin, Isq Ishaq, dan Abu Ja'far, membaca
rii3 dengan haralot dhammahpada huruf laz.
Mujahid membacanya dengan men-sztzz-kan humf larr. Ia juga membaca

dengan 
"rti, 

y-g diambil dari bentuk ,ie . eacaan seperti itu juga dibaca oleh

Ibnu Muhaishin. Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muhoro Al Wajiz QUD.t'MuSahid dalam tafsir (hal. 391), Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al tlyttn
Q1509), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/168).

50 lbtd"
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18691. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakudalilbnuJuraij,dariMuja}rid,riwayatyang
sama.58l

18692. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdutlah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, ",fii'*rf$S "Dan pada bagian permulaan

daripada malam," ia berkata" "shalat yang dilalorkan pada

waktu sepertiga malam yang pertarn^1>582

18693. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya menceritakan kepada kami dari Arrf, d*i Al

Hasan, mengenai dyd, Uil;61, "Dan pada bagian

permulaan daripada malam," ia berkata, "shalat Isya'us83

18694. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Adam menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

ubaidillah bin Abi Yazid, ia berkata, "Ibnu Abbas suka

mengakhirkan shalat IsYa. "

Ia lalu membac4 Ui|i6, "Dan pado bagian permulaan

daripado malam."Sv

18695. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, Ui|ilX33

t, Ibid
ts, Ibnu Abi Hatim dalam ta6ir (6DO9l), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun

Q/509),dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (41168).

"3 Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (4/168).
5u Ibid
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"Dan psda bagian permulaan daripada malam." Ia berkata,
usatu waktu pada malam hari, yaitu shalat atamah(Ityu).*ttt

18696. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berka$

tentang firman Allah, |fii'g$ "Dan pada bagian

permulaan daripada malam," yaittr sepertiga malam yang

pertama, dan tidak ada seorang prm dari kalangan ularna dan

guru kami yang mengatakan shalat Isya. Mereka hanya

mengatakan sepertiga malam yang pertama.585

Sekelompok katrm mengatakan bahwa shalat yang

diperintahkan Nabi SAW untuk dilaksanakan pada bagian permulaan

malam itu adalah shalat Maghrib dan Isya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

18697. Ya'qub bin Ibratrim dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku,

redaksinya dari Ya'qub, keduanya berkata: Ibnu Ulalyatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, mengenai ayat,

,fi, UAt; "Dan pada bagian permulaan daripada

malam," ia berkata, 'Kedua shalat yang dilalnrkan pada

bagran permulaan malam adalah shalat Maghdb dan shalat

Isya"s87

18698. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Asy'ats, dari Al Hasan, mengenai ayat, ,firU13i "Dan

ts MuSahid dalam tafsir Oal. 391) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41168).
5s Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/163).
tn Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Wu, Ql5O9) dan Al Baghawi dalam

Ma' al im At-Ttzil (3 D47).
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padabagianpermulaandaripadamalam,''iaberkata,
"Shalat Maghrib dan IsYa."588

18699. Al Hasan bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, batrwa Allatl

berfirman kepada Nabi SAW , g(i!: )\1i {}"5-A1i3
"$i *Oon diri*onlah shalat itu pada pedua tepi siang (pagi

danpetang)danpadabrg:"permulaandaripadamalam'"
Ia berkata ..Kalimat "Jtri'n633 maksudnya adatah shalat

Maghrib dan Isya. Rasulullah SAW bersabda,

l:-1tt,+;JJit,;irr tiii3 *
,Keduanya adalah (shalat yang dilaksanakan pada bagian

permulaan malam) yaitu shalat Maghrib dan Isya'''68e

18700. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Manshur, dari Mujatrid, tentang firman Allah,

Ui|i$3 "Don pada bagian permulaan daripada

malam," ia berkata, "Shalat Maghrib dan Isya'"seo

18701. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

s'8 lbid.
5Ee Hadits ini mursal,Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dalam tafsir (6/2091) dan

Ibnu Katsir dalam tafsir (71477)'
ts Abdurrazzaq dalam tafsir Qlz}l), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(zts}g),lbnu ratsir dalam tafsir (71477), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

(4/168).
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Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.5el

18702. At Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

riwayat yang sama.

18703. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Mubarak bin Fudhalah, dari

Al Hasan, ia berkata, "Allah telatr menjelaskan waktu-waktu

shalat dalam Al Qw'an, Dia berfimran, tP( Ait',$ef i3
,Er'OfAti 'Dan dirikanlah shalat itu pada ke&ta tepi siang

(pagt dan petang) dan pada bagian permulaan dwipada

malam'. Waktu terbenamnya matahari adalah apabila ia telatt

bergeser dari titik tengatr l*gtt" dan di bumi terdapat mega

merah.

,(1i {}1,t4tl j3 'Dan dirikanlah shalat itu pada kedua

tepi siang (paSt dan petang) '. Maksudnya adalah waktu pagi

dan Ashar. S$i';r;ffi 'Dan pada bagian permulaan

daripada malam'. Maksudnya adalah Maghrib dan Isya.

Rasulullatr SAW pernah bersabda, 'Keduanya adalah (shalat

yang dilaksanokan pada bagian permulaan malam), yaitu

shalat Maglrib dan Isya'.'6ez

18704. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

'et lbid5' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir $n09D dan Ibnu Katsir dalam tzfsit (71477).

Hadits inimursal.
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kepada kami daxi Qatadah, tentang firman Allah, ,fi'dflSi
"Dan pada bagian permulaan daripada malam," ia berkata,

"Yakni shalat Maghrib dan Isya."5e3

18705. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Aflah bin Sa'id, ia berkata:

Aku mendengar Muharrrmad bin Ka'b Al Quraztri berkata,

tentang firman Allah, |fii'g6:ti "Dan pada bagtan

permulaan daripada tnalam," yaitu shalat Maghdb dan

Isya5ea

18706. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: zaid bin

Habbab menceritakan kepada kami dari Aflah bin Sa'id, dari

Mutrammad bin Ka'b, riwayat yang sama.ses

18707. Al Harits menceritakan kepadalu, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Muharrrmad bin Ka'b Al

Quraztri, tentang firman Allah, 'Ei'AWS "Dan pada

bagian permulaan daripada malam-" Maksudnya adalatt

shalat Maghrib dan Isya.5e6

18708. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Sulaimaru dari Al

59 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/168).
5* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612091\ dan Ibnu Katsir dalam t^tstu (71477).
5% Ibid
s% Ibid.
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Hasan, tentang ayat, )-i)t t-ii3 "Dan pada kedua bagian

permulaan malam," yuk ri shalat Maghrib dan Isya.seT

18709. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Maghra menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, mengenai ayat, ,fir'gf;f; "Dan pada bagian

permulaan daripada malam," ia berkata, 'shalat Maghrib

dan Isya."598

18710. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ashim, dari

Al Hasan, mengenai ayx, ",$l'n63t "Dan pada bagian

permulaan daripada malam," ia berkata" *Shalat Maghrib

dan Isya."sry

l87ll. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: LJbadah

bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari

Adh-Dhatrhalq mengenai ayat, Ui'n63 "Dan pada

bagian permulaan daripada malam," ia berkata, "Shalat

Maghrib datt Isya."5@

18712. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al Hasan,

mengenai "y"\ Ui'i6in "Don pada bagian permulaan

5e Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (62wl) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/168).

5s lbnu Katsir dalam tafsir Q1477).5e Ibnu Abi Hatim dalam taftir (6?091),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/168),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D47).
ffi Ibnu Iktsir dalam tafsir Q 1477).
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daripada malam." Maksudnya adalatl shalat Magttrib dan

Isya.6ol

Takwit firman Anah: '9qt'6+X-$.XlY
.,sesungguhnya p erb uatan-perbuatan yang baik ilu menghap us kan

(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk." Maksudnya, Allah SWT

berfirman untuk menjelaskan ayat tersebut, bahwa tobat adalah

kembali taat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diridhai-Nya.

Itu semua akan menghapus dosa yang disebabkan perbuatan maksiat

kepada Allatr, dan menghilangkan perbuatan dosa'

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan

kebaikan-kebaikan yang dimaksud 
-pada 

pembahasan ini- hingga

dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud

ukebaikan' adalah melaksanakan shalat wajib lima waktu. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18713. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

ulalyatr menceritakan kepada kami dari Al Jariri, dari Abu

Al Warad bin Tsamamatr, dari Abu Muhammad

Al Hadhrami, ia berkata, "Di dalam masjid ini Ka'b

menceritakan kepada kami, ia berkata 'Demi jiwa Ka'b yang

berada dalam genggaman tangan-Nya! Sesungguhnya shalat

lima waktu merupakan kebaikan yang akan menghapus dosa

@r lbnu Jauzi dalam Zad At Masir (41168) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

TtailQDaT).
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perbuatan-perbuatan buruk, sebagaimana air menghilangkan

kotoran'."602

18714. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Aflah, ia berkata: Aku
mendengar Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi berbicar4
tentang firman Allah, iqi|'t igx'ay
"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruh" ia
berkata, "Yaifu shalat lima waktu."603

18715. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrrazz-aq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari AMullah bin Muslim,
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

iqi',tirrigtA'tf"sesungguhnyaperbuatan-perbuatan
yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan
yang buruk " Ia berkata, "Shalat lima waktu."6s

18716. ...ia berkata: Abdrtrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kalni dari Manshur,
dari Mujahid, tentang firman Allah, grt i,y
"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu," yaitu
shalat.605

18717. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadakq ia berkata:

Yatrya menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan

ffi Lthat Al Mawardi dalam An-Nukat wa At uyan elsog) dan Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (41168).

03 lbnu Jauzi dalam ZadAl Masir(4/168).n Abdurrazzaq dalam tafsir QDol) dan ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4ll6s).*t lbid.
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kepada kami, ia berkata: Abu Usamatr menceritakan kepada

kami, semrul dari Auf, dari Al Hasan, mengenai ayat' lty

iq('i+ i .;3 " S e sungguhrry a p er buat an-p er buat an

yaig baik itu menghapuslwn (dosa) perbuatan-perbuatan

yang burul;" iaberkata, "shalat lima waktu'"606

18718. Zwuq bin As-Sgkht menceritakan kepadaku, Qubaishafi

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abdullatr bin

Muslim, dari Sa,id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, iqi'6+K-*S:fi1't "sesungguhnvo

perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapusknn (dosa)

perbuatan-perbuatan yang buruh" ia berkata, *Shalat lima

wakhl."@7

18729. Al Mutsanna menceritakan kepadalar, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

mengenai ayat,|?qi'n9f-,g$'Ay "sesungguhnya

perbuatan-perbuatan yang baik itu menghopuskan (dosa)

perbuatan-perbuatan yang buruh" ia berkata, "Shalat lima

waktu.'608

18720. Al Mutsanna menceritakan kepadaktl ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, ia

berkata, "Shalat lima waktu."60e

ffi Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun Q/509) dan lbnu Jauzi dalam zad Al

Masir (41168'1.
ffi lbtdffi Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/168).
* Ib; Jo*i aau. Zad Al Masir'(41168) dan Al Mawardi dalan A*Nukat wa Al

UyunQl509).
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18721. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ibratrim, dari

Alqamah, dari Abdullah, mengenai firman Allah, #i|'LL
iqi'6+f- "sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang
baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang

buruh " ia berkata, 'shalat lima waktu."6l0

18722. ...ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sa'id Al
Jariri, ia berkata: Abu Utsman menceritakan kepadaku, dari

Salman, ia berkata, "Demi Dzat yangjiwaku berada dalam

genggaman tangan-Nya! Sesungguhnya kebaikan yang Allah
bicarakan dapat menghapus kejahatan, seperti air
menghilangkan kotoran, adalah shalat lima waktu."6ll

18723. Ibnu Waki menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Hafsh bin
Ghiyats menceritakan kepada kami dari Abdullah bin
Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, iqt'drigis'ay,,sesungguhnya
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuslcan (dosa)

perbuatan-perbuatan yang buruh" ia berkat4 "shalat lima
waktu."5l2

18724. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Istraq, dari

Muzaidah brn Z*rid, dari Masruq, tentang finnan Allah, 'tt

o'o lbid
6tt Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (2tSOg), dari Ibnu Abbas, Al

Hasan, Ibnu Mas'ud, dan Adh-Dhatrhak.
612 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun QlSOg) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (41168).
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iq('e,ri 9{4 " Sesungguhrrya perbuatan-Perbuatan

yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan

yang buruh" iaberkata, "shalat lima waktu'"613

1g725. Muhammad bin umarah Al Asadi dan Abdullah bin Abi

ZiyadAlQuthwanimenceritakankepadakqkeduanya
berkata: Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hayrah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

uqail Tjlhrahbin Ma'bad Al Qurasyi dari bani Tamim, dari

golongan kaum Abu Bakar Ash-shiddiq RA, ia menceritakan

kepada karni bahwa ia mendengar Al Harits 
-maula 

Utsman

bin Affan RA- pernatr berkata: Pada suatu hari Utsman

sedang duduk, dan kami bersamanya lalu seorang muadzin

datang, utsman pun segera mengambil air di sebuatr tempat

yang aku kira air itu cukup untuk sekadar berwudhu, lalu ia

berwudhu dengan air tersebut. Ia lalu berkata, cedko pernah

melihat Rasulullatr berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian

beliau bersabda,

i '; '.* ,lLsr iY'* J; iG'"n a^ ,;:*i "fr; ;

t>a ;r'i;. t1 li i ,o/-t it""; ,.iLst Db ;;r
i ,.Ft i:t* ,;3'^1 6'; i ,;?,;qt Jr"i,A,

a ,t

ti,.'. tcc 
14rPeii rgrt,*)U:F?

z- / . a -, t

b* fv 0!- t ,Lp- alir c-.*-
s!. I a,,. t,ioi t ,. f.;I c? '^-:l 4:LJ \a+.J- 4lrJ

t* ,.. o o,t, ,.. , cr,6 r., -ll '-.oJ.r rJU-,+Jl .''D c
';ptrr$ti)G{1W.Y{,:W.Y

t;. t1 '; i ,t At ib'; ,#t >a ;;r'^$ ok

tr3 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/168).

+t
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'Barangsiapa berwudhu seperti wudhuht ini, lalu ia berdiri

untuk melaksanakan shalat Zhuhur, niscrya diampunkan

bagtrrya apa (dosa) yang ada di antara waWu Zhuhur dan

waldu Subuh. Lalu ia shalat Ashar, niscaya diampunkan

baginya dosa yang tery'adi di antara waldu Ashar dan waldu

Zhuhur. Kemudian ia shalat Maghrib, niscaya diampunkan

bagirrya dosa yang terjadi di antara wahu Maghrib dan

waWu Ashar. Kemudian ia melaksanakan shalat Isya,

niscaya diampunkan baginya dosa yang terjadi di antara

waldu Isya dan wahu shalat Maghrib. Kemudian barangknli

ia bermalam pada malam harinya dan berselimut (tidur),

dan jika ia bangkit untuk berwudhu lolu melaksanakan shalat

Subuh, niscaya diampunlan baginya dosa yang teriadi di

antara waku itu dan waldu Isya. hulah kcbaikan-kcbaikan

yang menghilangkan kcburukan-keburukan'. "6 I 4

18726. Sa'd bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku,

ia berkata: Abu Zar'ah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Haywah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Uqail, Zafuah bin Ma'bad, menceritakan kepada kami,

batrwa ia mendengar Al Harits 
-maula 

Utsman bin Affan

RA- berkata, "Pada suatu hari Utsman sedang duduk di

sebuatr kutsi." Lalu ia menyebutkan riwayat yang serupa dari

Rasulullah SAW, hanya saja beliau bersabda,

et i;t'bi 9V;jt'oy,orUjt f:)

614 HR Al Bukhari dalam bab Wudhu (159), Muslim dalam Ath-Thahuah (3), dan

Ahmad dalam Mrcnad (l/59, 60).
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"Dan itulah kcbailan-kcbaikan. Sesungguhnya kcbaikan-

lreb aikan itu menghapus keburukan'kcburulan. "6rs

18727. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Maryam menceritakan kepada kani, ia berkata: Nafi bin

Yazid dan Risydin bin Sa'd mengabarkan kepada kami,

keduanya berkata: Zabrah bin Ma'bad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Al Harits 
-maula 

Utsman

bin Affan- berkata, "Pada suatu hari Utsman sedang duduk

di sebuah kursi, kemudian." Ia menyebutkan riwayat yang

serupa dari Rasulullah SAW, hanya saja beliau bersabda,

"Dan itulah kcbaikan'kebaikan, sesungguhnya kebaikan'

tcebaikon itu menghapus keburulcan-keburulan- "616

18728. Muhammad bin Auf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ayahku menceritakan kepada karni, ia berkata:

Dhamdham bin 7*rr'ah menceritakan kepada kami daxi

Syruaih bin Ubaid, dari Abu Malik Al Asy'ari, ia berkata:

Rasulutlah SAW bersabda,

.;3'lyl)u i,r lfi ,:iiL r:"1. otrk irritAt ;*
iqi'eri

"Dijadilran shalat-shalat itu untuk menghapus dosa'dosa

yang terjadi di antara waldu shalat'slnlat tersebut. Allah

SW berfirman,'sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang

615 Takhri;nya telatr dijelaskan sebelumnya.
616 lbid
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baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan'perbuatan yang

buruk"617

18729. Ibnu Salyar Al Qazzaz menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ali bin Z,aid, dati

Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata: Aku pernah duduk-duduk

bersama Utsman di bawah sebuatr pohon, lalu ia mengambil

ranting-ranting yang kering, kemudian menggoyangkannya

hingga daun-daunnya jatuh berserakan. Kemudian ia berkata:

Seperti itulah yang dilakukan Rasulullatr SAW. Aku pernatr

bersama beliau. Beliau memegang ranting-ranting kering dan

menggoyang-goyangkannya, hingga daun-daunnya jatuh

berserakan, kemudian beliau bersabda,

Lt ,sui {^i;.as l, ,& rirti; ( ut ,Ftf d & tl

b:r1t tJl L,-; tK ;t;-tb, Ct;:
"TidalrArah lau menanyakanht mengapo aht melahtkan ini,

Wahai Salman?"

Aku pun bertany4 "Mengapa engkau melakukan itu?" Beliau

bersabda, "sesungguhnya seorang muslim apabila io

berwudhu dan membaguskan wudhunya, dan melaksanalan

shalat lima wabu, niscaya kcsalahan dan dosa-dosanya

berguguran, seperti daun-daun yang i atuh berseralcan ini- "

6r? Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir (3D98,3460), Al Haitsami dalam

Maj ma' Az-Za+' a' id (l D98), dan Al Baghawi dalan Ma' al im At-Tata il (3 1248).

,u:ait erildt jr"'i ,i:*'),'#ltib; $Yd!
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Beliau lalu memb aca ayat, E, gfii )qi {}ljArt j't
"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan

petang) dan pada bagian permulaan daripada malam.... "618

Pendapat lairurya mengatakan batrwa yang dimaksud

"lcebaikan" adalah ucapan' ;itinri,trr \ 4 l t,)i.!i;,Sti,.trr ir;;:,"
"Maha Suci Allatr, segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan selain

Allah, dan Allah Matra Besar." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

18730. Al Mutsanna -meuceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hariimani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, iqi'6+X_.;A'81
"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruh" ia

berkata, "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada

tuhan selain Allah, dan Allatr Matra Besar."6le

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dari beberapa

penalauilan tersebut adalatr yang mengatakan batrwa shalat lima

waktu dapat menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk, karena ada

hadits riwayat yalng shahih dan mutawatir dari Rasulullah SAW, yang

menyatakan bahwa beliau bersabda,

y *|*g-,i*r 76. ,I')e r [, rLAr r>t:rtLst 1:,

t*.t3'uj;)sA,?17 F ?-

trt m.. Abmad dalam Musnad (5t437), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (6D57),
(6151), dan Ad-Darimi dalam Sunan (722).

5re Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (2/509) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At
Masir (41168).

-€t
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,,Perumpamaan stwlat lima waldu itu seperti sungai yang airnya

mengalir di depan pintu setiap orang dari lalian, ia menyelam

(mandi) di dalamnya setiap hari sebanyak lima kali, malw masih

adotuh lrotoran yang tersisa? "620

Sestrngguhnya itu merupakan penjelasan tentang perintatt

Atlah dalam melaksanakan shalat lima waktu, dan dijanjikan atas

orang yang melaksanakannya dengan ganjaran yang berlimpah,

iirerupakan kgsudatran yang utama atas janji yang tidak berlaku

pen,€b-urahnya untuk -,seh;r'uh amal JPflntan baik. Apabila

dikhususkan pada sebagian maksud tersebut, dan tidak sebagian yang

lairurya.

Talcwit firman Allah: 5{iyt;lt6$ "nuoh peringatan

bagi orang+rang yang ingat."

Allah SWT be.rfirrran untuk menjelaskan ayat tersebut, "Ini

merupakan ancaman terhadap orang-orang yang bersandar kepada

oriang-orang yang ztralim, kecaman terhadapny4 dan janji yang

diberikan untuk orang-orang yang metaksanakan shalat lima waktq

yang akan menghapus dosa perbuatan-perbuatan buruk, juga sebagai

620 lni adalah makna hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukahri dalam Mau'aqit Ash-

Shalahl (528) dengan redaksi:

ii. it ;l,Ya- i {-t yq *t it i $:rt
,,Bagaimana menwut ftalian seandailrya di depot pintu rumah salah seorang

darltaltan terdapat sebuah sutgai, lalu ia mandi di dalamnya setiap hari...."

Muslim dalam Al Masaiid QE4), dengan redaksi:

"V|'o'ii,y 
U }at€*tyuio f )Q if F ,;atpgiat;$

,,Perumpamaan shalat tima wabu seperti sungai yang mengalir melimpah di

depan ptnU salah seorang dui kalian, lalu ia mandi di dalamnya setiap hari

(sebanyak) lima kali."
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peringatan bagi kaum yang senantiasa mengingat janji Allah. Lalu

mereka mengharapkan balasan dan pahala-Nya, serta takut terhadap

adzab-Ny4 bukan pada orang yang hatinya telatr terkunci-mati

sehingga tidak menyambut ajakan orang yang menyerunya."

Ayat ini juga diturunkan kepada seseorang yang melakukan

perbuatan dosa, bukan dengan istri atau hambasahayq kemudian ia

bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18731. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami daxi Simak, dari

Ibrahim, dari Alqarnatr dan Al Aswad, keduanya berkata:

Abdullah bin Mas'ud berkata: Seorang laki-laki datang

kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku

mengobati seorang wanita di sebuah tempat di sudut kota,

lalu aku berbuat mesum dengannya, rrarnun tidak sampai

bersetubuh dengannya. Kini aku datang menghadap engkau,

maka hukumlah aku sesuai kehendak engkau." Umar

seketika berkata, "Sungguh, Allah telah menutupimu kalau

saja kamu menutupi dirimu." Sedangkan Nabi SAW tidak

memberikan jawaban apa-apa. Laki-laki itu lalu bangkit, dan

tidak lama kemudian ia pun pergi. Nabi kemudian

memanggil seorang laki-laki untuk menyusul laki-laki
tersebut. Tatkala laki-laki itu telah datang, beliau

'tf.r^r;;6;1 ,6i;'{s" -1.membacakan ayat, '3[#i'66::3 t$i t)1i4)l ;r3urjr rwr g*\
65. :rrL65 ay, U$i wT. *7r'-:,ez;Jli wX-#t "Dan dirikanlah shalat

'aa

itu pada lredua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bogian
permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-

perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-
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perbuatan yang buruk ltulah peringatan bagi orong-orang

yang ingat."

seorang laki-laki di antara mereka lalu berkata 'wahai

Rasulullatr, apakatr ayat ini hanya dikhususkan untuknya?"

Beliaumenjawab,"Melainlcanuntukmanusia
seluruhnya.'621

18732. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Israil, daxi simak bin Harb, dari Ibratrim, dari Alqamah dan

Al Aswad, dari Abdullah, ia berkatq "seorang laki-laki

datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'wahai Rasulullatl

sAw, aku bertemu dengan seorang wanita di sebuah tarlan,

latu aku memeluknya dan menciuminyq serta melakukan

segala sesuatu dengannya. Hanya sajq aku tidak

menyetubuhinya'. Nabi SAW terdiam, tidak menjawab apa-

apa. Lalu ditunrnkan ayat ini, {fifuliqi'e'ri,gX'ty
O-f!ty' Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu

menghapuslcan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk

Itulah peringatan bagi orang'orang yang ingat. "

Nabi SAW lalu memanggilnya, dan membacakan ayat

tersebut kepadanya. Umar lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

apakah ayat ini ktrusus untuknya? Atau untuk manusia

selunrhnya'? Beliau bersabd4 'Tidah melainlan untuk

marutsia seluruhnYa'."

62r HR Muslim dalan At-Tanbah (42), Abu Daud dalam Al Hudud (4468), At-
Tirmidzi dalam Tafsir Al Qtr'an (31 l2), dan Ahmad dalam Musnad (114419).
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Redaksi hadits ini dari Ibnu Waki.622

Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kard, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Israil

mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb, ia

mendengar Ibratrim bin Taid bercerita dari Alqamah dan Al
Aswad, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Seorang laki-laki

datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

aku bertemu dengan seorang wanita di sebuah taman, lalu

aku melalarkan segala sesuatu terhadapnya, hanya saja aku

tidak sampai menyetubuhinya. Aku mencium dan

memeluknya. Aku tidak melakukan perbuatan selain itu.

Oleh karena itu, berlaktrkanlatr terhadapku sesuai yang

engkau kehendaki'.

Rasulullah SAW tidak berkata apa-apa kepadanya, maka

laki-laki itu pun pergi. Umar seketika berkata, 'Swrgguh,

Allah telah menutupinya kalau saja ia menutupi dirinya'.

Rasulullah SAW memandanginya, lalu beliau bersabd4

'Bawalah laki-laki itu kepadaht'. Para sahabat pun

membawanya kepada Nabi. Beliau kemudian membacakan

kepadanya ayat, eLAX;;fi';ffi )qi {}1!Art j3
1-tfit FrASiqi'64i 'Dan diritrantah shatat itu pada

lcedua tepi siang (pagt dan petang) dan pada bagian

permulaan dwipada malam. Sesungguhnya perbuatan-

perbuotan yang baik itu menghapuslcan (dosa) perbuatan-

perbuatan yang buruk ltulah peringatan bagi orang-orang

yang ingat'."

62 lfi- Ahmad dalanMusnad(11449).
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Ia berkata: Mu'adz bin Jabal berkata, *wahai Nabi Allatr,

apakatr ayat ini hanya diperuntukkan untuk dirinya? Atau

nntuk seluruh umat manusia?" Beliau bersabda' "Melainlun

untuk urnat n anusia seluruhnYa.'fr3

18734. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Awanatr menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ibrahim,

dari Alqarnah dan Al Aswad, dari Abdullatr, ia berkata,

"seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW, lalu berkata,
.wahai RasulullalL aku membawa seorang wanita ke sebuah

taman, lalu aku melakukan segala sesuatu padanya, hanya

saja tidak sampai menyetubuhinya. Oleh karena itu,

berlakukanlah padaku sesuai kehendalonu'. Nabi SAW

hanya terdiarn. Tatkala laki-taki itu perg, beliau

memanggilnya lalu membacakannya ayat, {}1JAi i')
,gr'n6r r($i'oan dirikanlah shalat itu pada kcdua tepi

siang (paSt dan petang) dan pada bagian permulaan

daripada malam'. "624

18735. Muharnmad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu An-Nu'man Al Hakam bin AMullatr Al Ajali

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sytr'bah menceritakan

kepada kami dari Simak bin Harb, ia berkata: Aku

mendengar Ibrahim menceritakan dari pamanya Al Aswad,

dari AMullatr, batrwa seorang laki-laki telah bertemu dengan

seorang wanita di sebuatr jalan kota, lalu ia melakukan

sesuatu namun tidak sampai melalnrkan persetubutran. Laki-

6a HR. At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an (3113), Ad-Daraquthni dalam Sunan

(l/134), Ahmad dalan Musnad (5D44), dan Abdunazzaq dalam tafsir QD0l).
6a Takhriinya telah dijelaskan sebelumnya.
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laki itu lalu datang menemui Nabi sAW dan menceritakan
peristiwa tersebut kepadanya. Lalu diturunkanlatr ayat, ,,!j$:t

6{:l;gFt$fiqi'6+i etfri 'tt,fii 'nW 
,,(Tt :i}

"Dan dirilanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pogi dan
petang) dan pada bagian permulaan daripada malam.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk
Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.',

Mu'adz bin Jabal berkat4 ,'Wahai Rasulullah, apakah ayat ini
khusus untuknya? Atau unfuk kami secara umum?" Beliau
bersabda, " Me I ainkan untuk kal i an s e c ar a me nye luruh., 6 2 s

18736. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu,bah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Simak
memberitahukan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar
Ibratrim menceritakan dari pamannya, dari Ibnu Mas,ud,
bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Aku
bertemu seorang wanita di sudut kota lalu aku melakukan
sesuatu terhadapnya, tapi tidak sampai menyetubuhinya....',
Riwayat yang serupa.626

18737. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abu Quthn Amr bin Al Haitsam Al Baghdadi menceritakan
kepada karni, ia berkata: Syu,bah menceritakan kepada kami
dari Simak, dari Ibrahim, dari pamannya, dari Ibnu Mas,ud,
dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.627

6E lbtd
6% Ibid
627 lbid
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18738. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari A[ A'masy, dari

Ibrahim, ia berkata" "Fulan bin Mu'attib, seorang laki-laki

dari golongan Anshar, datang menemui Nabi, ia berkata,

.wahai Rasulullatr sAw, seorang wanita mendatangiku dan

aku melakukan padanya layaknya seorang suami kepada

istrinya, hanya saja aku tidak sampai menyetubuhinya!"

Rasulullatr sAw tidak tatru harus memberikan jawaban apa

kepadanyq hingga diturunkan ayat ini, t$i 3)',i-A18)
"o.qi'dri #t 1;$i'u6ai' Dan diritrantah shatat

itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian

permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan'

perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-

perbuatan Yang buruk'.

Beliau pun memanggil laki-laki itu dan membacakan ayat

tersebut kepadanYa. "628

18739. Ya'qub dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku, keduanya

berkata: Ibnu Ali menceritakan kepada kami, Humaid bin

Mus'idah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al

Mufadhdhal menceritakan kepada kami, Ibnu Abdul A'[a

menceritakan kepada kami, ia berkata: Semuanya diceritakan

oleh Al Mu'tarrrir bin Sulaiman dari Sulaiman At-Taimi, dari

Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki

telah melakukan sesuatu terhadap seorang wanitq dan a}u

tidak tahu sampai batas mana ia melakukan sesuatu tersebut,

hanya saja ia tidak sampai melalokan zina. Laki-laki itu lalu

datang kepada Nabi sAw dan menceritakan peristiwa

uI lbnu Hajar dalam Fath At Bari (8/356) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (7/481' 482).
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tersebut kepada beliau, maka diturunkanl ahayat, t li-A|;43
iq('ne r- ea 3;,fii'd63i r$i {s* oan dir itrantah

shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada

bagian permulaan daripada malam. Sesungguhttya

perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa)

p e r b uat an-p er buat an y ang buruk ",

Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini

khusus untukku?" Beliau bersabdA "Untuk umatht yang

telah melahtkan hal semacam itu." Atau "Untuk yang

melahtkan perbuatan s eperti itlt. "629

18740. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Qubaishatr menceritakan kepada kami dari

Hammad bin Salamatr, dari Ali Ibnu Zaid, dari Abi Utsman,

ia berkata, cefilu pernatr bersama-sama dengan Salman, lalu

ia mengambil ranting-ranting yang kering, kemudian ia

menggoyang ranting-ranting tersebut, maka daun-darm di

ranting itu jatuh berguguran."

Ia kemudian berkata, crr{h perna}r mendengar Rasulullah

SAW bersabda,

rij '-r-s-K i1tLr:Ulu'; ,i*},lFG'A;;
fatSt

'Barangsiapa ber'nudhu dan membaguskan wudhunya, maka

dosa dan kesalahan-lcesalahannya berguguran sebagaimana

daun-doun ini jatuh berguguran'.

@ HR Al Baihaqi dalam Sunan (E1322).
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Beliau lalu memb aca ayat, '$i li6' tfri {'tt J-$rt 53
'Dan dirilcanlah shalat itu pado kedua tepi siang (pagi dan

petang) dan pada bagian permulaan daripada malom"""630

18741. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Usamatr dan Husain Al Ju'fi menceritakan kepada kami dari

Tllidah, ia berkata: Abdul Malik bin umair menceritakan

kepada kami dari Abdtlratrman bin Abi Laila, dari Mu'adz,

ia berkata, "seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW

dan berkata .wahai Rasulullah, bagaimana menurutrru

tentang seorang laki-laki yang bertemu dengan seoftmg

wanita yang tidak dikenalnya, kemudian lelaki itu melakukan

segala sesuatu pada perempuan itu layaknya ia lakukan

kepada istrinya, namun tidak sampai menyetubuhinya?"

Allatr lalu menunrnkan aya! 'i6X ,qi {}"$art;1i
1ti\r€fraf iqi'6+ i erA 3fiEi' Dan dirikantah

. shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada

bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya

perbuatan-perbuatan yang baik itu menglupuskan (dosa)

perbuatan-perbuatan yang buruk ltulah peringatan bagi

or ang-or ang Yang ingat. "

Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, "Berwudhulah

dan shalatlah!"

Mu'adz lalu berkata, "4ku berkata, 'Wahai Rasulullah,

apakah ayat ini t*rusus untgknya? Atau gntuk kagm mukmin

secara umum'? Beliau bersabda 'Melainkan untuk kaum

mulonin s e cara menYeluruhr'. "63t

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (1116)

HR. Atrmad da[an ttnunad Qlaa\ dan An-Nasa'i dala,ll Ktbra (41317).
630

63t
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18742. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Snr'bah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin

Umair, ia berkata: Aku mendengar Abdurralman bin Abi

Laila berkata, "Seorang laki-laki mendatangi seorang wanita,

namun tidak sampai melalarkan persetubtrhan. Laki-laki itu

lalu datang menemui Nabi SAW untr.rk menanyakan perihal

kejadian tersebut. Rasulullah SAW lalu membacakan ayat,

atau dittrrunkan ayat, ";1i'nw ,.#i t)"ltittl.Sj 'oon

dirilranlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang)

dan pada bagian permulaan daripada malam..'. "

Mu'adz berkata 'Wahai Rasulullatr, apakatr ayat ini

dikhususkan untuknya? Atau untuk manusia secara umum?"

Beliau bersabd4 "Melainkan untuk manusia secara

umum."632

18743. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Daud menceritakan kepada karrli, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, ia

berkata: Aku mendengar Abdurratrman bin Abi Laila berkata

"Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW...." Lalu ia
menyebutkan riwayat yang serupa.

18744. AMullatr bin Ahmad bin Syibawaih menceritakan kepadaku,

ia berkata: Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Al Harits menceritakan kepadakq ia
berkata: AMullah bin Salim menceritakan kepadaku dari Az-

Zubaidi, ia berkata: Sulaim bin Amir menceritakan kepada

kami, batrwa ia mendengar Abu Umamatr berkata:

632 Ad-Daraquthni dalam Sunan (lll34) dan Ahmad dalam Musnad 6nU).
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Sesrurggulrnya seorang laki-laki datang kepada Rasulullatt

sAw lalu berkata, "wahai Rasulullah, berlalarkanlah

kepadaku hukum Allah.', Sekali, dua kali, latu Rasulullatt

SAwberpalingdarinya.Beliaulalumelaksanakanshalat,
dan tatkala Rasulullatl SAW menyelesaikan shalatnya, beliau

bersabda,

r.hr 3; 'e'cl 1ypt&Gl
,, Dimanalrah orang yang berlrnta,, Berlahlkanlah lrepadahl

huhtm Atlah'?" Laki-laki itu menjawab, "rA'ku'" Beliau lalu

bersabda,

's:ti,Su ti 'ju 
sri; tlr'.ib't;'*11'.,;i'y

f;";| )n ,:clf'a3rrr K ?Eb,'u

"Apakahlautelah'nenyempurnalranwadhudanshalat
bersama kami tadi?, Laki-laki itumenjawab, "Ya." Beliau

lalu bersabda, "Sungguh, engkau dengan dosamu itu

bagailcant@tikaibumumelahirlrnnmu,malrnjanganlahlrau
ulangi Perbuatan tersebut! "

Kemudian saat itu juga Allatr menurunkan ayat, 'olliAl i3
"+1i'i6, ,.Qi {} "Dan diripnnlah shalat itu pada lcedua

tepi siang (pa4t dan petang) dan pada bagian permulaan

daripada malam. -.. "633

18745. Ibnu Waki menceritakan kepada kami' ia berkata: Jarir

menceritakan kepadaku dari Abdul Malik, dari Abdurrahman

bin Abi Laila, dari Mu,adz bin Jabal, balrwa pada waktu itu

5), Abu Daud dalam Al Hudud(4381)' dan Ath-

Thabrani dalanAl Mu'iam Al Kabir (E/188, 8675)'
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ia sedang dudtrk-duduk bersama Nabi SAW, lalu seorang

laki-laki datang seraya berkata, "![ahai Rasulullatt, seorang

lelaki melalnrkan sesuatu kepada seorang perempuan yang

tidak halat bagoy", ia melakukan semua yang biasa

dilakukan seomng suami kepada isrinya" hanya saja ia tidak

sampai berbuat zind?" Beliau pun bersaM4

'1. r6!, rr. . ,'c!.r \a..,.
dl-er- p, t:.* ttte) Vtt4

"Hendaklah ia berwudhu dengan wtdlru yang baik, lalu
shalat."

Allah kemudian menurunkan ayx;, (if-2j tfri {}',!,Afi J',C /..-

,El 6"Dan dirikanlah shalat itu pada kcdua tepi siang

(pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada

malam...."

Mu'adz lalu berkata, "Wahai Rasulullatl, apakah ayat ini
khusus unhrknya? Atau untuk kaum muslim seluruhnya?"

Beliau bersabd4 "Melainkan untuk kaum muslim

seluruhrqta. "634

18746. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Muslim mengabarkan kepada l€mi, dari

Arrrr bin Dinar, dari Yahya bin Ju'dah, bahwa seorang laki-
laki dari kalangan sahabat Nabi SAW menyebutkan perihal

seorang wanitq dan ia saat itu sedang duduk bersama Nabi
SAW, lalu ia meminta izin untuk sebuah keperluan, dan

beliau mengizinkannya. Ia lalu pergi mencari perempuan

61 m- Ahmad dalan Musnad (5D44), At-Tirmidzi dalam Tdsir At ew'an (31 l3),
dan Al Wahidi drJrarnAsbab An-Nuzul (hal.l50).

--@l
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tersebut, namun tidak menemukannya. Laki-laki itu lalu

hendak menemui Nabi sAW untuk mengabarkan batrwa akan

segera firrun hujan, namun ia menemukan perempuan yang

tengatr ia cari itu di sebuatr bilik rumah, maka ia memeluknya

hingga duduk di antara kedua kakinya, namun kemaluannya

layaknya kain (lemah dan lembek), sehingga ia pun bangkit

dan menyesali perbuatannya. Ia kemudian mendatangi Nabi

SAW dan memberitatru perbuatannya tersebut. Nabi SAW

lalu bersabda kepadanYa

"k', 
€rl,yi',$-t'.;;it

"Mintalah amPunan kepada Tuhonmu dan shalatlah empat

rakaat."

Yahya bin Ju'datr berkate "Beliau lalu membacakan padanya
E"

ayat, ,firUftt )!$i {j"1iArt;Y 'Don dirikantah

shalat itu pada kefua tepi siang (pagi dan petang) dan pada

bagian permulaan daripada malam...'. "635

18747. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais bin Ar-Rabi

menceritakan kepada karni dari Utsman bin Wahab, dari

Musa bin Thalhah, dari Abu Yasar bin Amr Al Anshari, ia

berkata "seorang wanita mendatangiku, ia ingin membeli

kurma dengan harga satu dirham dariku, maka aku berkata,

'sesungguhnya di dalam masih ada lurma yang lebih baik

dari ini'. Wanita itu pun masuk, dan aku ternyata menjadi

tergoda padanya, maka aku menciuminya. Aku kemudian

datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan hal tersebut.

t3' Abdurrazzaq dalan tafsir QD02) dan lbnu Katsir dalam t^fstr (7148r'.).

-
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Abu Bakar berkata, 'Jagalatr dirimu dan bertobatlatr serta

mohonlah ampun kepada Allah'. Aku lalu datang menemui

Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, 'Apakah lcau

melah*an itu pada istri seseorang yang ihtt berperang di

jalanAllah'?

Aku mengira diriku akan masuk nerak4 hingga aku berharap

aku bartr masuk Islam saat itu. Rasulullah SAW diam tidak

bicara selaura beberapa saat. Jibril lalu tunur, kemudian Nabi

bersabda, 'Dimanakah Abu Yasar'? Aku lalu datang

menemui beliaq dan beliau membacakanku ayat, ;15
UiA63i )qi {}',iiAl 'Dan dirikantah shatat itu pada

kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian

permulaan daripada malaml Hingga ayat, 6-f!U;5
'Peringatan bagi orang-orang yang ingar'. Seseorang lalu

berkata kepada Nabi, 'Wahai Rasulullah, apakah ayat ini

khusus untuknya? Aau untuk manusia secara keseluruhan'?

Beliau bersabda'(Jntuk manusia seluruhnya'.'636

18748. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada lomi, ia berkata: Qais bin

Ar-Rabi menceritakan kepada kami dari Utsman bin Mautrib,

dari Musa bin Thalhah, dari Abu Yasar, ia berkata: Alar

bertemu dengan seoriang wanit4 lalu aku memeluknya, tanpa

menyetubuhinya. Aku lalu datang menemui Umar bin

Khaththab (untuk menceritakan perbuatanku itu). Umar lalu

berkata, "Bertakwalatr kepada Allah dan jagalah ratrasia ini.

Jangan karnu beritahukan kepada seoftrng pun!"

636 At-Tirmidzi dalam Tafsb At Qtr'an (3114) dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir
(t9t37r).
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Aku tidak bisa menatran kesabaranku, maka aku datang

menemui Abu Bakar (untuk menceritakan perbuatanku itu).

Abu Bakar lalu berkata, "Bertakwalatr kepada Allah dan

jagalah dirimu. Jangan kamu beritatlrkan kepada siapa pun!"

Aku tidak dapat menatran diri, maka aku datang menemui

Nabi SAW (rurhrk menceritakan perbuatanku itu). Beliau lalu

bersabda, 'Apakoh kamu mempersiapkan pasukan untuk

berperang?" Aku menjawab, uTidak." Beliau bersabdq

"Apakah kamu sampai hati menggantikan dirimu terladap

istri seseorang yang berperang di jalan Allah?" Aku

menjawab, "Tidak.' Beliau lalu berbicara kepadaku sampai-

sampai alcu mengira akan segera masuk neraka, dan sampai-

sampai aku berharap banr masuk Islam pada saat itu.

Ia berkata: Ke,rnudian ketika aku berardak hendak pergi,

beliau mernanggilku dan mernbacakanku aya\ ',i)Al jS
,fi, AgI ,qi {} "Dan dirikanlah shalat itu pado kedua

tepi siang (pagt dan petang) dan pado bagian permulaan

dalipada malam." Para satrabat lalu bertanya kepada beliau,

"Apakah ayat ini khusus untuknya? Atau rmtuk manusia

secara menyelurutr?" Beliau pun bersabd4 "Melainkan untuk

manus i a s e luruhnya. " 637

18749. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, batrwa seorang lelaki telatr

mencium seorang peremprrm, kemudian ia mendatangi Nabi

SAW dan berkata 'Wahai Nabi Allatr, sungguh aku telah

637 Talfiriinya telah dijelaskan sebelumnya. Atsm yangdisebutkan oleh Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Tanzil (3D47).

-
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binasa!" Allah lalu menurunkan ayx, 'gt$l('er[- # itl

6-fi-{{li6li"s,,ungguhnvaperbuatan-perbuatanvang
baik iru menghapuskan (dosa) perbuatan'perbuatan yang

buruk ltulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. "638

18750. Mphammad bin Abdul A'!a menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Sulaiman At-Taimi, ia berkatq "Seorang

laki-laki telah menepuk pantat seorang wanit4 kemudian

laki-laki itu datang menemui Abu Bakar RA dan Umar RA,

dan pada salah seorang dari keduany4 laki-laki itu bertanya

tentang kaffarat perbuatan tersebut, lalu dijawab, "Apakah

dia seorang wanita yang ditinggal berperang di jalan Allah?"

Lelaki itu menjawab, "Ya." Lalu dijawab lagi, "Aku tidak

tahu."

Lelaki itu kemudian datang kepada Nabi SAW untuk

menanyakan kaffarat perbuatannya tersebut. Beliau lalu

bersabda, "Apalcah dia seorang wanita yang drtinggal

berperang di jalan Allah?" Ia menjawab, "Ya." Beliau lalu

bersabdq "Aht tidak tahu." Hingga Allah SWT menunmkan

ayat,9,(titi'&Di-et$'lL;{r'i631r$i{}"$Artii
"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan

petang) dan pada bagian permulaan daripado malam.

Sesungguhnya perbuatan-perbuotan yang baik itu

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk "53e

6t Riwayat yang serupa disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an
(3114), dari lbnu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki mencium seorang wanita
secara hatram...."

6e Riwayat yang serupa disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qur'an
(31 l5), demgan redaksi:
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18751. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Qais bin

Sa'd, dari Atha, tentang firman Allah, t$i {}"lAlt 53
Ui'n6r"Dan diripanlah shalat itu pada pedua tepi siang

(payt dan petang) dan pada bagian permulaan daripada

malam.,, seorang wanita menemui seorang laki-laki untuk

membeli gandum, kemudian laki-laki itu mencium dan

memeluknya Ia lalu mendatangi umar untuk mengadukan

peristiwa tersebut. Umar kemudian berkata "Takutlah

kepada Allah, dan semoga ia bukan wanita yang ditinggal

berperang di jalan Allah!" Laki-laki itu berkatq "Dia seorang

wanita yang ditinggal berperang di jalan Allah."

Laki-laki itu lalu pergt menemui Abu Bakar untuk

menceritakan peristiwa itu, seperti yang telah ia ceritakan

. kepada Umar. Mereka semua talu pergi menemui Nabi SAW

untuk menceritakan kejadian tersebut. Nabi terdiam dan tidak

menjawab pertanyaan mereka, hingga Allah mentrunkan

ayat, ',fit Af;ft; )(1i {}',tr'Zf ii "Dan dirikantah

shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada

bagian permulaan daripada malam." Yakni shalat-shalat

fardhu.6-f!t!t;5$f iqi'i+f-.;'i1'uysesungguhnva
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa)

lii J+ lil J rlt' ff AgA lltt
"Apakah kau menggantikan seorang yang sedang berPerang /ijalan Allah pada

iriirryo dengan hol s"*aco ini?" As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur

(3/3s3).



perbuatan-perbuatan yang buruk hulah

orong-orang yang ingat. "ao

Tcfs*Alfn,Xlta&rri

peringatan bagi

18752. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha bin Abi Rabalt

mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Seorang wanita

menemui seorang lelaki peqiual gandum unttrk membeli

gandum darinya, lalu ia masuk ke dalam rumatr bersamanya.

Ketika hanya berduaan, laki-laki itu mencium wanita

tersebut. Tetapi kemudian ia jatuh lemas dan menyesali

perbuatannya. Ia pun pergi menemui Abu Bakar untuk

mengadukan peristiwa itu kepadanya. Abu Bakar lalu

berkata, 'Lihatlah, jangan sampai ia adalatr seorang wanita

yang ditinggal suaminya untuk berjihad'. Ketika mereka

dalam kondisi seperti itq Allah menurunkan ayat, j;
ui|i6' )qi {}"!i-al 'Dan dirikanlah sholat itu pada

lredua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian

permulaan doripada malam'. Lalu dikatakan kepada Athq

'Apakah itu shalat-shalat wajib?' Ia menjawab, 'Ya, itu
adalah shalat-shalat wajib'. "

Ibnu Juraij berkata: AMullah bin Katsir berkat4 *Itu adalah

shalat-shalat waj ib.'# I

flo Telah terdahulu periwayatannya, dan disebutkan oleh As-suyuthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur (31353).

nr lfr. Ahmad dalan Mtunad (1D45), dari Utsman bin Affan, dengan redaksi:

"Seorang laki-laki datang menemui Umar, ia menceritakan bahwa seorang

wanita datang menemuinya untuk membeli barang daganganya, lalu wanita itu
masuk ke dalam rumalrnya dengan membawa sebuah ember. Ia lalu
menciumnya, namun tidak sampai menyettrbuhinya...." Atsar yang disebutkan
oleh As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3 /3 53).
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Ibnu Juraij berkata dari Yazid bin Rumman, bahwa seorang

laki-laki daxi bani Ghanam didatangi oleh seorang wanita,

lalu ia menciumnya dan meletakkan tangarulya di bagian

pantat wanita tersebut. Laki-laki itu lalu datang menemui

Abu Bakar RA. Kemudian menemui Umar RA. Kemudian

me,nemui Nabi SAW. Lalu ditunrnkan ayat, ',tAl J3
"Dan dirikanlah shalat." Hingga firman-Ny4 €IiAl
6S(iy*t*lah peringotan bagi orang-orang yang ingat."

Laki-laki yang mencium wanita itu senantiasa mengingat

peristiwa itu, karena itulah Altah berfirman, 6-t:${5
"Peringatan bagi orang-orang yang ingat. "w

ooo

@ Er,;ii A U-{,i{'b| i;r,
"Dcnbqsabarlah,l<menase$.nguhr',yolJllahtiadf,

ntrzrtyial rtyialoonl p ahala or (mg' or cmg y rttg berhtat
l<ebail<art,"

(Qs. Huud tlll: 115)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfimran untuk

menjelaskan ayat tersebut, "Hai Muhammad, bersabarlah atas

kesulitan yang kamu jumpai dalam melaksanakan perintah Allah dan

dalam menghadapi kebencian dari kaummu yang musyrik, sebagai

harapan untuk mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah atas

perbuatan tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan

a2 As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Montsur (3/353), dan ia tidak menisbatkannya

kepada siapa pun.
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I patula perbuatan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan menaati

I Affuf, dan mengikuti perintah-Nya, serta memeltrk agama-Nya"

I melainkan Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya."

I ooo
I

I

I .r r6;r6fr-#t$ # a ei$'u i$i3

I VJut rt 6.5r'& lirq';4fi Jltfri
I @ <*.r?13?s*;-
I

| "l./rol* mengapo fiilak ada dcri utnot'tttttttt yang seklu,m

I t arrr" orc6ttg.orutg yang rnantf7.tttyoil<eutmuan yorJg

I *"lcrartg dmipana @ensedal(arJ) l1(,,usal1@,n ili rrntlabwrri,

I t* olurlti sebagi.ankccil di (mtrlrd orarJg.or(mg yong tclah

I Kcrni selmwtl,an di antara mqela, ilmr, orang'orang yang

I zhallmhanya memmtingl@r.l<erilronawt yarrg mewah yar.g

I ado pafu mqeka, ilan mel..el<a odolah orcmg'ofimg yor.g

I badosa."
I

I (Qs. Huud UU: 116)
I

II ltu Ja'far berkata: Allatl SWT berfirman untuk

I *rnjelaskan ayat tersebut, "Mengapa tidak ada dari generasi-generasi

L** telatr diceritakan kepadamu dalam suratr ini yang telatr

I aihUarkan tentang kebinasaan mereka karena bermaksiat kepada-Ku

I U* mengingkari Rasul-Ku dari umat-umat sebelummu."

I il4lbl "orang-orang yang mempunyai keutamaan." Ia

I berkata, "Orang-orang yang memiliki kelebihan pematraman dan

I

I

I

I

I

I
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kecerdasan, mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan yang

diberikan Allah, dan memperhatikan bukti-bukti kekuasaan-Nyao

hingga mereka dapat mengetahui serta mengenal dengan benar, mana

di antara mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang kufur

terhadap-Nya."

,t$ Ar6;r6fr- "Yang melarang dariPada

(mengerjakan) kcrusakan di muka bumi." Ia berkata, "Melarang

orang,orang yang berbuat maksiat dari perbuatan maksiat mereka dan

orang-orang yang kufir dari kekufuran mereka terhadap Allah di

bumi milik-Nya."

'Ar(+J i4tr9 {t "Kecuali sebagian kccil di antara

orang-orang yang telah Kami selamatkmr di antaro mereka." la

berkata, 'Tidak ada dari umat-umat sebelurrmu png memiliki al<al

sehat untuk melarang mereka membuat kerusakan di mtrka bumi

kecuati sedikit. Jadi, sesungguhnya orang-orang yang melarang

membtrat kerusakan di muka bumi itu diselamatkan Allah dari siksa-

Nyq pada saat dibinasakan orang-orzlltg yang mempertahankan

kekufuran terhadap Allah, dengan siksa-Nya, dan mereka adalatl

pengikut para nabi dan rasul.'

Di-nashab-kan kalimat 9$ "sebagian kccil" karena ayat, {!
$$,,kecuali sebagian kzcil " berkedudukan sebagai istitsna munqati-'

dari kalimat yang sebelunnya. Sebagaimana fimran Allah, ,$ii|it
W(W *Selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu)

beriman. " (Qs.Yuunus [10]:98).

Kami telah meqielaskan hal tersebut tidak dalam pembatrasan

ini, maka tidak ada gunanya mengulasnya kembali di sini.
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Penalcrililan kami ini sesuai dengan perkataan para ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berilnrt ini:

18753. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid betk'ata:

'Mintalah maaf', ia kemudian membaca: 9ifli'br';t$i3
:# A "Maka mengapa tidak ada dari umat'umat yang

sebelum kamu." Hingga ayat, ';fr€$';4{-9 {t
"Kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah

Kami selamatkan di antara merekn." Mereka adalah orang-

orang yang diselamatkan Allah pada saat siksa Allah

diturunkan."

Lalu ia membaca, t -VJU\)JS <r-51'{13 *oo, orans-

orang yang zhalim hanya mementingkan kcnibnatan yang

mewah yang ada pada merek*. "63

18754. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 'u'b$fi

#l$ # n oilil*ttaka mengapa tidak ada dmi umat-

umat yang sebelum kamu orang'orang yang mempunyai

kcutamaan " Hingga ayat, j,iitfr4';ed-! {t "Kecuali

sebagian kccil di antara orang-orang yang telah Kami

selomatkan di antara mereka." la berkata, "Allatl

membebaskan mereka dari (keburtrkan) semua kaum."@

18755. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud,

s3 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4ll7l).u lbtd.
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ia berkata: Aku bertanya kepada Bilal tentang perkataan Al
Hasan tentang takdir, Ibnu Abi Adi berkata: ia berkata: Aku

mendengar Al Hasan berkata, mengenai ayat, .q ?H E
4- ? ery" fi zx,;; J i$,A{",.#;:v *
il ,LtliL (, *otlir*ankon, 'Hai Nuh urunlah dengan

selamat sejahtera dan penuh lccberkahan dari Kami atasmu

dan atas umat-umat (yang muhnin) dari orang-orang yang

bersamamu. Dan ada (pula) umat-umat yang Kami beri

lccsenangan pada mereka (dalam kchidupan dunia),

kemudian mereka akan ditimpa adzab yang pedih dari

Kami'. " (Qs. Huud [11]: a8) Altah mengutus Nabi Hud AS

kepada kaum Aad, lalu Allah menyelamatkan Hud AS dan

orang-orang yang beriman bersama beliau, sedangkan orang-

orang yang senantiasa bersenang-senang, binasa. Allah

mengirim juga Nabi Shalih kepada kaum Tsarrud, lalu Allatt

menyelamatkan Nabi Shalih, sedangkan orang-orang yang

senantiasa bersenang-senang, binasa.

Lalu dijadikan pelajaran untuk generasi-generasi yang datang

setelaturya.

Ia berkat4 "Aku tidak melihat kecuali ia mengatakan dengan

baik tentang takdir. "ff 
5

18756. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari, Qatadah tentang firman Allah, 'u i?{iS'#fi ft*fltt,t >ctt 66fr.'#tli # u eifri
;|r{$*Mot* mengapa tidak ada dari umat-umat yang

sebelum lcamu orang-orang yang mempunyai keutamaan

*t lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DO4l).
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yang melarang duipada (mengerjakan) kcrusakan di muka

bumi, keruali sebagian kccil di ontara orang-orang yang

telah Kami selanatkan di antara mereka. " Artiny4 tidak ada

umat-umat sebelummu yang melarang orang-orang membuat

kerusakan di mtrka bumi, ';1r(*1 ';4{=! {t ,,Kecuati

sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami
selamatkan di antara mereka."&6

Tarrwir rirman-Nya: ,r-VjlUlAL 6_$ €r: uDan

orang4rrang yong zialim hanya mementinghan kenihmatan yang
mcwah yang ada pada mereho.o

Allatr SWT berfirman untuk menjelaskan ayat tersebut,

"orang-orang zhalim yang hanya mementingkan diri mereka sendiri,
maka mereka l<ufur terhadap Allah dan terus-menerus bergelimang di
dalamnya." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan
riwayat-riwayat berikut ini:

18757. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4
tentang firnan Allah, ,t l|jl U l{e 6_il1 '$$ *oan

orang-orang yang zhalim harrya mementingkan kenibnatan
yang mewah yang ada pada mereka," ia berkata, "Sesuafu
yang ditunda-tunda pada merek a.uil1

s6 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (313s6), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Hatim. Aku tidak menemukan riwayat tersebut padatiya.

n7 Al Maward i dalam An-Nukat wa Al Uyun eisto)
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18758. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, 6-fi'A3
ot- VJ U IAL "Dan orang-orang yang ztalim t*ryo

mementingkan kcnibnatan yang mewah yang ada pada

mereka," Maksudnya adalatr mengenai dunia merek4

seakan-akan mereka mengaratrkan penakwilan panbicaraan

kepada, "Orang-orang yang zhalim terhadap sesuatu, yang

ditunda padanya oleh Tuhan mereka, dari berbagai

kenikmatan dunia dan kesenangan-kesenangannya. Mereka

lebih mengutarnakan semua itu daripada kenikmatan aktrirat,

serta enggan melakukan sesuatu yang dapat mencegah siksa

Allatr."648

Pendapat lainnya mengatakan bahwa malana ayat tersebut

adalah orang-orang zhalim yang bertindak sewenang-wenang terhadap

kekuasaan, serta membangkang perintah Allah. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18759. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ,t-VJ-UJjJ! 6-5t ,!t3
"Dan orang-orang yang zhalim hanya mementingkan

kcnibnatan yang mewah yang ada pada mereka, " ia berkata,

"Pada kekuasaan mereka, dan kesemena-menaan mereka,

serta meninggalkan kebenaran. "fl 9

n8 As-suyuthi dalanAd-Durr Al Mantsur (31356).
ne Muiahid dalam tafsir (hal. 392) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur

(3t356).
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18760. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, seperti itu, hanya saja ia berkata, "Mereka

meninggalkan kebenaran. "65o

18761. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, sama seperti hadits

Muhammad bin Arnr.65l

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat adalah yang

mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menginformasikan

batrwa mereka adalah orang-orang yang telatr menztralimi diri mereka

sendiri dan mengikuti apa yang mereka lihat dari kesenangan dan

kenikmatan dunia, yang anglnrh terhadap perintatr Allah dan bertindak

semena-mena, serta menghalang-halangi (orang tain) dari jalan-Nya.

Oleh karena itu, kata al mutraf dalam pembicaraan orang Arab

artinya kesenangan yang mengandung unsur kelezatat Disebutkan

dalam perkataan Ar-Rajiz berilut ini:

irrir ry;t hl S\...ir'i;r ,y.jSt'r;ri1o
uKami menyerahkan para pemimpin yang berbuat sesuka hati lagi

menyimpang kepadaraja lraum mukrnin yang terpuii-'652

"o lbid
'st lbid
ts' Ini adalah bait Rubatr bin Al Ajjaj, dari syair yang bait pertamanya yaitu:

rrllyr [r+lr Ag,'& stili6,e;rl'*?i
usungguh, ahr telah melihat Arta sedang berbicara kepada orang-orangyang

berkumpul, maka aku berucap dengan berbisik sangat pelan"
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or anget ang y ang b e rdo s a)
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Allah.'
Ia berkata "Mereka melakukan perbuatan kufur terhadap

ooo

<,ig tiW ;6" etfifr 6;\4- 3ii'bu ()
"Dan Tuhaurw sel<ali.l<nli ddak orl<fir tlrntbir.asal<rlrt

negui-negui seccro zlwlim, sedmrg pefl/ruduktutlc ororrJg'

otorrgyangberbuotl<eboil<ort.u

(Qs. Huud [1lJ: llTl

Abu Jatfar berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayat tersebut, "Ttrhanrnu, wahai Muhammad, tidak

menghanclrkan negeri-negeri yang telatr Dia hancurkan, yang Dia

Disebutkan pula dalam syair itu seperti ini:
trI;tr i$Ar au": *l<l 2x\LtY 6,rJ fr,
srztit1;35 il jr. *\ if ,t: gi $ u

,,Disebabkan pukulan tingan+angan kami yang bergwis-garis di letter, kami

merryeroilra, para pemimpinyang berbuat sesuka hati dan melakukan

penyimpangan terhadap upeti yang berbentuk uan& yang didatangkan dari
setiap lcaum kepada raja kaum mubnin yang terpuji. "

Lihat Al Maldabah Elektroniyah, Al Maima' Ats-Tsaqafi, karya Abu Tlls;bi.

Disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalarrl Al Muharrar Al vaiiz (3D14), dengan

redaksi:
a€J ;yja itl jt {r;tr it:}7i dn:,.iJ

"Kamu mengaiak para pemimpim yang bertindak sesuka hati dan menyimpang

lepada raia kaum muloninin yang terpuii."
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kisahkan kepadamu, tidaklah Dia menghancurkannya secara dralim,

apabila penduduknya adalatr orang-orang yang melakukan perbuatan

baik, dan tidak mela}ukan tindak kejatratan. Dengan demikian,

penghancuran suatu kaum yang penduduknya senantiasa melakukan

amal kebaikan, dan senantiasa taat kepada Tuhan merek4 merupakan

tindak kezhaliman. Akan tetapi Allah menghancurkan negeri tersebut

karena penduduknya kufur kepada-Ny4 dan bertindak semena-mena,

mendustakan Rasul-Nya, dan melakukan perbuatan buruk."

Dikatakan, "Makna tersebut adalah, Dia tidak akan

membinasakan mereka karena kemusyrikan yang mereka lakukan

terhadap Allatr."

Itulah makna firman-Nya, jIi "secara zhalim", yakni

perbuatan syirik, padahal penduduknya adalah orang-orang yang

berbuat kebaikan dan tidak melakukan keztraliman sedikit pun. Akan
tetapi akan diberikan hak mereka, sekalipun mereka orang-orang

musyrik, dan sesungguhnya Dia akan menghancurkan mereka apabila

mereka melakukan perbuatan zhalim.

ooo

i i y@ 6.#'bj$1ri'-i'-,1 ;Ai Uy,i: iti 5j- 
1 
--',G"u3Ji* ixl a1{ *J \iLL,ay:ifr'6i. 5'r-

',";1 , ,l;jb
"Jil<almr Tuhmrrru menghendaki, trenta Dia menjadil<art

mmrusia umat yutg saf;,t, tetapi nsela senmttiasa
berselisihpendapat,l,ccttaliardng.otcrugyangdiberiraltmat

oleh Tuhcmtrul. Dan unf,.tk iarlah Allah merciptal<an
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mqek{t KorlhnatTuhorurru (bputuson Nya) tcloh
ditctapl<an;sesurrgguhrryaAlilalrrrrJmenemthiNer.al.r-

Jalwwnt ilengan iir. fun mamtsia
(yons &;nhal<a) serntanyd-"

(Qs. Huud UU: 118-119)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan ayat tersebut, "Hai Mutrammad, kalaulah Allatt

menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia satu golongan, satu

agama, dan satu keyakinan." Sebagaimana disebutkan pada riwayat

berikut ini:

18762. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, lt:{e$;
';Lj'iA i(li tra"Jilmlau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia

menjadikan manusia umat yang satu," ia berkata, "Tentulatr

Dia akan menjadikan mereka semua orang Islam."653

Fiman-Nya: A4iiij$$t *Tetapi mereka senantiasa

berselisih pendapat." Allah SWT berfirman, "Tetapi manusia

senantiasa berselisih pendapat. d:€; SJy *Xrcuali orang-orang

yang diberi rahmat oleh Tuhanmu."

Para mufassir berbeda pendapat dalam menalorilkan

perselisihan yang telatr dijelaskan Allah kepada manusia, bahwa

mereka senantiasa berselisih pendapat.

tt' Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa At UWn Q/sll), dari Sa'id bin Jubair,
dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/l7l), dari Ibnu Abbas..
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Sebagian berpendapat bahwa perselisihan itg terjadi dalam

ag.rma Jadi, pena}wilan tersebut sesuai dengan pendapat yang

mengatakan bahwa manusia senantiasa berselisih dalam berbagai

macam agama, baik itu antara Yahudi, Nasrani, Majusi, maupun yang

serupa seperti itu. Pendapat ini mengatakan batrwa Allah

mengecualikan perbedaan pendapat tersebut kepada orang-orang yang

Dia sayang, yaitu orang-orang beriman. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18763. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amr,

dari Ath4 tentang firman Allah, 5r+$i)6-1t "Tetapi

mereka senantiasa berselisih pendapat, " ia berkata" "Yahudi,

Nasrani, dan Majusi, serta orang-orang yang konsisten pada

Islam itulah orang-orang yang diberi ratrmat oleh

Tuhanmu.'654

18764. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qubaishah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami, dari Thalhah bin Amr, dari Atha, tentang

firman Allah, 5r+t3'bj6-$ *Tetapi mereko senantiasa

berselisih pendapat," ia berkata, "Orang Yahudi, Nasrani,

dan Majusi." W;;;1 "Kecuali orang-orang yang

diberi rahmat oleh Tuhanmu." la berkata, "Mereka adalah

orang-orang yang berpegang teguh pada Islam."6ss

18765. Ya'qub bin Ibratrim dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Ibnu Ulayyatr menceritakan kepada kami,

6tn lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6D094) dan Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al
UwnQlsll).

655 lbid
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ia berkata: Manshur bin Abdunatrman mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku berkata kepada Al Hasan mengenai

ayat, i$;; i16-"!iij$-1' "retapi mereka

senantiasa berselisih pendapat, kccuali orang'orang yang

diberi rahmat oleh Tuhanmu," iaberkata, "Manusia berbeda-

beda dan berselisih dalam agama, kecuali orang-orang yang

diberi ratrmat oleh Tuhanmu. Jadi, barangsiapa diberi rahmat,

tentu tidak akan berselisih pendapat."656

18766. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Hasan bin Shalih, dari Laits,

dari Mujatrid, tentang firman Allah, 6;t;l'$6-$ *Tetapi

mereka senantiasa berselisih pendapat, " ia berkat4 "Orang-

orang yang batil. " W;*i;Jy *Kecuoli orang-orang yang

diberi rahmat oleh Tuhanmu." la berkata, "Orang-orang

yang benar."657

18767. Muhammad bin Amr menceritakan kepadalor, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 6rjii'3613 *Tetapi

mereka senantiasa berselisih pendapat, " ia berkata, "Orang-

orang yang batil. " W'r-; r;Jy "Krruoli orang-orang yang

diberi rahmat oleh Tuhanmu." Ia berkata, "Orang-orang

yang benar."6s8

18768. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

6s Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D093).
657 Mulahid dalam tafsir (hal. 392) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612093,2094).
t5t Mu5atrid dalam tafsir (hal. 392) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

Qtstt).



menceritakan kepada kami dari Ibnu

Mujahid, riwayat yang sama.65e

, TafiiwArt:nwtmi

Abi Najih, dari

18769. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ma'la bin

Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami dari Manshur bin Abdgrratrman,

ia berkata: Al Hasan ditanya mengenai ayat, @'blhs-t
W'f; ifl "Tetapi merela senantiasa berselisih

pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh

Tuhanmu," lalu ia berkata,u"Manusia berbeda-beda dalam

berbagai macam agama." 
"4:'-:;''$y "Kecuali orang'

orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu'" Jadi, barangsiapa

diberi rahmat, pasti tidak akan berselisih. A}u lalu berkata

kepadany4 'iit| Ay$ "Dan untuk itulah Allah

menciptakan mereka?" Ia menjawab, *Allah menciptakan

untuk mereka surga-Nya dan unttrk mereka juga neraka-Nya.

(Allah juga) menciptakan mereka untuk ratrmat-Nyq dan

menciptakan mereka untuk siksa-Nya."6o

18780. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ja,far menceritakan kepada kami dari Laits,

dari Mujatrid, tentang firman Allah, (rrYl'aj6-lt "Tetapi

mereka senantiasa berselisih pendapat, " ia berkata, "Orang-

orang yang batil. " '6i: 
A i$ "Kecuali orang-orang yang

65e lbidffi lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41172), dan Al Mawardi dalatn An-Nuftat wa Al
IJyun Ql'll), dari Atha dan Mujahid.
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diberi rahmat oleh Tuhanmu." la berkata, "Orang-orang

yang benar."66t

18781. ...ia berkata: Al Hammani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Khushaif,

dari Mujatrid, tentang firman Allah, a$iijbft "Tetapi

mereka senantiasa berselisih pendapot," ia berkata, "Orang-

orang yang benar dan orang-orang yang batil. " W a riit
"Kecuali orang-orangyang diberi rahmat oleh Tuhanmu," ia

berkat4 "Orang-orang yang benar. "662

18782. ...ia berkata: syraik menceritakan kepada kami dari Laits,

dari Mujatrid, riwayat yang sama.tr3

18783. ...ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada karni,

tentang firman Alhh, W'd $Jy "Xrcuali orang'orang

yang diberi rahmat oleh Tuhanmu," iaberkat4 "Orang-orang

yang benar, tidak terjadi perselisihan di antara mereka'"6fl

18784. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu

Juraij, dari Ikrimah, tentang firman Allah, 6{ii}$-1t
*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, " ia berkata,

"Yahudi dan Nasrani ." W a ifl "Kecuali orang-orang

6t Mu5atrid dalam afsir (hal. 392), Al Mawardi dalarn An-Nulcat wa Al Uyun

QtStt), dan Ibnu Athiyatr dalamAl Muhwrar Al Waiiz (3D15)'
e tbtd
6? Ibid6 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41172).
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yang diberi rahmat oleh Tulwnmu," iaberkata "Orang-orang

yang mempunyai Qiblat Qslam)."65

18785. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Al Hakam bin Aban

mengabarkan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allatr, 6rtt!'oj6-{t "Tetapi mereka

senontiasa berselisih pendapat," ia berkata, "Orang-orang

yang batil. " W f- iJl, "Kecuali orang-orang yang diberi

rahmat oleh Tuhanmu," ia berkata, "Orang-orang yang

benar."ff6

18786. Hanoad menceritalcan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Ahwash menceritakan k_epada l<ami dari Simalq dari Ilaimah,

tentang firman Allah, W'd ifl e+iii'aj$-iiit *Tetapi

mereka s enantias a bers elis ih pendapat, kB cuali orong-orang

yang diberi rahmat oleh Tuhanmu," ia berkata, "Akan tetapi

mereka senantiasa berselisih pendapat dalam hawa nafsu.'ff7

18787. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ij6lt
6i.5'i- i14# *Tetapi mereka senantiasa berselisih

pendapat, kccuali orang-orang yang diberi rahmat oleh

Tuhanmu, " ia berkata" "Orang-orang yang diberi ralrmat oleh

Allah adalah ahli jamaah, biarpun rumatr dan jasad mereka

6t Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4t172) dan SuSan Ats-Tsauri dalam tafsir (hal.
r35).ffi Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Qllll) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At
Masir (41172').

6' Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41172) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (7/489).
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berbeda-beda. Ahli maksiat adalatt orang-orang yang

melakukan perpecahan, sekalipun rumatr dan jasad mereka

bersatu.'6t

18788. Al Harits menceritakan kepadaktl ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, tentang firman AllalL 'b361t

W;; i16# "Tetapi mereka senantiasa berselisih

pendapat, kccaati orang'orang yang diberi rahmat oleh

Tuhanmu," ia berkata, "Orang yang menjadikan perbedaan

dalam agama Islam."6e

18789. ...ia berkata: Abdul Adz metceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Hasan bin Washil menceritakan kepada kami dari

Al Hasan, mengenai ayat, 6-$'Jlb-St *Tetapi mereka

senantiasa berselisih pendapat," ia berkata' "Orang-orang

yang batil. " W'p-; iJy "Kecuali orang-orang yang diberi

rahmat oleh Tuhanmu. "67 o

18790. ...ia berkata: Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hukkam menceritakan kepada karni dari Anbisah,

dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Al Qasim bin Abi

Bazz,ah, dari Mujatrid, tentang firman Allah, <4r#'bj6-1t
"Tetapi merelra serumtiasa berselisih pendapat," ia berkata,

"Orang-orang yang batil." *;;;1 "Kecuali orang'

* Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41172) dan Ibnu Athiyah dalanAl Muharrt Al
Wajiz(32rs).

6e Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Qlill), dari Ibnu Abbas.
5' Ibnu Katsir dalam tafsir (7/490).



TdlnrArh:llrrrtrld

orqng yang diberi rahmat oleh Tulwnmu," ia berkata'

"Orang-orang Yang benar."67 
I

18791. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits,

dari Mujatrid, riwayat yang sama'62

Pendapat lainnya mengatakan batrwa makna ayat tersebut

adalah, mereka akan senantiasa berbeda-beda dalam hal rezeki, yang

ini miskin dan yang ini kaya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwaYat berikut ini:

18792. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapalary4 batrwa

Al Hasan berkata, "Perbedaan dalam hal rezeki. sebagian

mereka mengejek dan mencela sebagian lainnya"'673

Sebagian lain mengatakan batrwa perbedaan itu dalam hal

ampunan dan ratrmat, atau sebagaimana ia berkata'

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang tepat dalam menalonilkan

ayat tersebut adalatr yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut

adalatr, akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat dalam hal

agama mereka dan kecenderungan mereka terhadap agama,

kepercayaan, dan keinginan yang berbagai macam Uentufnya, 0;fl
'Ji3'ej ,Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu."

Jadi, orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul-

Nya bukanlah orang-orang yang berselisih pendapat dalam hal

6?t Mu3ahid dalam tafsir (hal. 392) dan Al Mawardi dalam AwNalcat wa Al tlytn
(zsu).

ffi lbid
6u Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun Qlill) dan lbnu Katsir dalam tafsir

(7t489).
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pengesaan Allah dan percaya terhadap Rasul-Nyq serta ajaran yang

dibawa kepada mereka dari sisi Allah.

Aku katakan batrwa pendapat itulah yang paling tepat dalam

menalorrilkan ayat-Nya, karena Allah SWT melanjutkan ayat tersebut

dengan ayat,'6d1 q$tr )";tl'*'r{*"brraj:'{ 3;:t'lf ,r:33 "Kalimat

Tuhannu (kcputusan-Nya) telah ditetapkan; sesungguhnya Aht alwn

memenuhi Neraka Jahanam dengan iin dan monusia (yang durhaka)

semuanya." Jadi, ayat ini merupakan bukti yang jelas bahwa ayat

sebelumnya menyebutkan perbedaan (perselisihan) manusia yang

tercela (dibenci) yang dapat mengakibatkan pelakunya masuk neraka.

Seandainya perbedaan ihr mengenai bagan rezeki, niscaya

pemberitaan itu tidak dilanjutkan dengan perihal siksa dan adzab atas

mereka.

Firman-Nya: 'iftL Ay$ "Dan untuk itutah Altah

menciptakan mereka."

Ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna ayat

tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa makna ayat tersebut adalatr,

Allah menciptakan mereka untuk perbedaan. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18793. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Mubarak bin Fadhalah, dari Al Hasan, mengenai ayat, 6{$j
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'AltL "Don unuk itulah Allah mencqakan mereka," ia

berkat4 "Untuk Perbedaan.'674

18794. Ya'qub menceritakan kepadalu, ia berkata: Ibnu ulalyatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

berkata kepada Al Hasan, mengenai ayx, W A$J "Dan

untuk itutah Allah menciptgkan merelca," ia berkata, 'Allatl

menciptakan mereka untuk surga dan neraka-Nya, serta

menciptakan mereka karena rahmat-Nya dan siksa-Nya'"675

18795. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

ulalyatr menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al

Hasan, riwayat yang sama.676

18796. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Ma'la

bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami dari Manshw bin Abdurrahman,

dari Al Hasan, riwayat yang serupa.677

18797. ...ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari

Khalid N Hadzdzab batrwa Al Hasan berbicara mengenai

ayat, "i;tL,lLllJ "Dan untuk rtulah Altah menciptakan

mereka," ia berkata, "Allah menciptakan mereka untuk ini,

dan menciptakan mereka karena irri.n67t

orn Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6n096),Al Mawardi dalam AwNukat wa Al uyun

(zlsll),Ibnu Jauzi dalan zad Al Masir (41172), dan Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Taruil Qnsq.
6'5 lbnu Abi Hatim dalam tafsir $n095).
n6 lbid
'n lbid
,r8 lbid
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18798. Mtrhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Auf menceritakan kepada karni dari Al Hasan, ia

berkata, mengenai ayat, "'r{i)L1y$"Dan untuk itulah Altah

menciptalran mereko," ia berkata, "Ahli ratrmat tidak akan

berselisih pendapat mengenai perselisihan yang dapat

menyulitkan mereka. "67e

l87gg. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, "Altt AyxJ "Dan untuk itulah Attah

menciptalran merelca," ia berkata, 'Allah menciptakan

mereka menjadi dua golongan: Golongan pertam4 yang

diberi rahmat, maka tidak terja'di perselisihan. Golongan

kedua, yang tidak diberi ratrmat, maka terjadi perselisihan di

antara mereka. Begitu juga dengan ayat, 3r6?i!fr6
"Maka di antara merelw ada yang celaka dan ada yang

berbahagia." (Qs. Huud [11]: 105)680

18800. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suftan menceritakan

kepada kami dari Thalhah bin Amr, dari Atha, tentang firman

Allah,a,:li it]$-<{t " Tetapi mereka senantiasa berselisih

pendapat," ia berkata" 'Yahudi, Nasrani, dan Majusi.- iJL
G2,f,,. . Z t,*:;ii; "Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh

Tuhanmu," ia berkata, "Orang yang menciptakan

perselisihan dalam Islam." i;tLfuyllt "Dan untuk itutah

6D lbid
5rc Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D095) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

WnQtstt).
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Allah menciptakan tnereka," ia berkata" "Orang mukrnin dan

orang t1616r'.n6tl

18801. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Asyhab

mengabarkan kepada kami, ia- berkata: Malik ditanya tentang

firman Allah,'#,L A:$"Gi{;$ff @Cirtr'i}61.,
*Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kccuali

orang-orsng yang diberi rahrnat oleh Tuhanmu. Dan untuk

itulah Allah menciptakan mereka," ia berkata, 'Allatl
menciptakan mereka agar menjadi dua kelompok. Kelompok

pertarna akan dijadikan penghuni surgq sedangkan kelompok

kedua akan dijadikan penghr:ni neraka.682

Pendapat lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut

adalah, Allah menciptakan mereka karena ratrmat-Nya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18802. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

karni, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Hasan bin Shalih, dari Laits, dari Mujahid, tentang firman

Allah, 'AltL,fyJ! "Dan untuk itulah Altah menciptakan

mereka," ia berkata" "Karena 
"atrmat.u583

18803. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits,

dari Mujahid, tentang firman Allah, 'AIf Ai.ilS "Dan untuk

Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31250).

Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Wajiz (3D15) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (3 D50).
Ibnu Abi Hatim dalam tafst (612095), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

Qlsll),Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (41172), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil (3D50).

581

682

6E3
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itulah Allah menciptakan mereko," ia berkata, "Karena

rahmat."6&

18804. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Al
'Hanrmani 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Snraik

menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.685

18805. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari Laits, dari

Mujahid, riwayat yang sama.686

18806. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Hafsh mengabarkan kepada karni dari Laits,

dari Mujatrid, seperti itu, hanya saja ia berkata, "Allatt

menciptakan mereka karena ralmat. "687

18807. Mghammad bin Abdul A'la menceritakan kepadalnr, ia

berkata: Muhammad bin Tsagr menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 'AXtL 6lj:1,

"Dan untuk itulah Atlah menciptakan mereka," ia berkata,

"Allah menciptakan mereka karena rahmat."688

18808. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari orang yang telah

menyebutkannya, dari Tsabit, dari Adh-Dhahhak, mengenai

e lbid
us lbid
686 Ibid
67 lbid
6Es Abdurazzaq dalam tafsir QDO3),Ibnu Abi Hatim dalam tafsn (612095), dan

Ibnu Jauzi dalaarZad Al Masir (41172).
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ayaL '{rr'a:$ "Dan untuk itulah Allah mencwakan

merekn," ia berkatq "Karena rahmat'u689

18809. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juaij, ia berkata: Al Hakam bin Aban

mengabarkan kepadaku dari Ikimah, tentang firman Allah,

"ift Ay$ "Dan untuk itulah Attah menciptakan mereka,"

ia berkata, "Orang-orang yang benar dan orang-orang yang

mengikutiny4 karena rahmat-Nyu.*6e0

18810. Sa'd bin Abdullatl menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh

bin umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam

bin Aban menceritakan kepada kami dari Ikdmah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah,'4:{; i16$l'b}61-t
A:$ "Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat'

kccuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tulnnmu. Dan

untuk itulah,,, ia berkata" "Allah menciptakan mereka karena

ratrmat dan bukan karena siksa."69l

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dari beberapa

pendapat tadi dalam menakwilkan ayat tersebut adalatt yang

mengatakan bafuwa Allah menciptakan perbedaan untuk sengsara dan

bahagia. Itu karena Allah SWT telatr menyebutkan dua macam jenis

sifat makhtuk-Nya: Pertama; orang-orang yang melakukan perbedaan

dan orang-orang yang batil. Kedua; orang-orang yang benar.

Kemudian melanjutkan ayat tersebut dengan, 'if, 6'lt "Dan untuk

itulah Allah menciptaftan mereka-" Oleh karena itu mencakup ayat,

6se Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (41172) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil(3D50).
6s Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41172).
t" Abdurrazzaq dalam tafsir Qt2o3) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (6D095).
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"AltLA:$ uDan untuk itulah Attah menciptakon mereka." Sifat

kedua golongan tersebut. Lalu Dia menyampaikan informasi tentang

masing-masing dari kedua golongan tersebut, bahwa bagi-Nya hal itu

(untuk menjadikan dan menciptakan) merupakan hal yang mudatr.

Jika ada yang berkata, "Apabila penakwilan tersebut

sebagaimana yang telah aku sebutkan, maka sepantasnya perbedaan

itu tidak menodai perbedaan mereka, karena untuk itulah Tuhan

mereka menciptakan mereka, dan menjadikan orang-orang yang

bersenang-serumg itu orang-orang yang ternoda dan tercela?"

Dikatakan, "Makna itu berbeda dengan pendapat yang telah aku

sebutkan maksud perkataannya sebagai berikut, 'Manusia senantiasa

melakukan perselisihan dalam hal kebatilan yang berkaitan dengan

agama dan keyakinan mereka'. Wftiiy 'Kecuoli orang-orong

yang.diberi rahmat oleh Tuhanmu'. Dia memberikan petunjuk karena

kebenaran dan ilmu-Nya, dan dengan ilmu-Nya Allah melaksanakan

pengaturan mereka sebelum Dia menciptakan dan menjadikan mereka

sebagai orang mukmin dan kafir, sengsara dan batragia. Jadi, makna

huruf lam pada ayat, 'AXL:*J6 'Dan untuk itulah Allah

menciptakan mereka', berarti 'oi" seperti ucapanmu kepada

seseorang, 'Aku menghormatimu atas kebaikanmu kepadaku, dan aku

menghormatimu karena kebaikanmu kepadaku' . "

: Firman-Nya :'# qllfi 41'*',1-';i;\ 33:"lg glt
" Kalimat Tuhanmu (kcputusan-Nya) telah ditetapkan; sesungguhnya

Aht alron memenuhi Neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang

durhala) semuanya." Itu karena ilmu-Nya telah ditetapkan pada

mereka. Sesungguhnya mereka akan diharuskan masuk ke dalam

neraka disebabkan kekufiuan mereka terhadap Allah dan pelanggaran

mereka terhadap perintah-Nya.
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x'irman-Nya: 55j';f ,$ "Kalimat Tuhanmu (kcputusan-

Nya) telah ditetapkon." Itu menjadi sumpah, seperti perkataan

seseorang, uAku bersumpatr bahwa sesungguhnya aku akan

mengunjungimu, dan nampak padaku kedatanganmu." Karena itulatt

aku menyampaikannya dengan lam qasam (sumpah).62

Firman-Nya: 'tt'- "Dengan jin." Yaitu apa yang

menutupi penglihatan bani adam dan mantrsia. Maksudnya adalah,

dan bani adam.

Dikatakan bahwa mereka menyebutnya jin karena mereka

penghuni surga. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

18811. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullatt
menceritakan kepada kami dari Israil, dari As-Suddi, dari Abi
Malik, ia berkata, "Mereka menyebutnya surga karena

mereka penghuni surgq dan semua malaikat tinggal di dalam

surga."693

18812. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami dari Israil, dari As-Suddi, dari Abi
Malik, ia berkata, "Al Jinnah itu adalah para malaikat."6%

Adapun mengenai makna perkataan Abu Malik ini, batrwa

iblis termasuk komunitas malaikat, sedangkan jin adalah cucunya, dan

malaikat ketika berada di sisi-Nya disebut dengan jin, telah kami
jelaskan dalam bagian lain dari kitab ini.

oo(D

te Lihat Al Fara dalan Ma'ani Al Qur'an Ql3l).6ts Lihat Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (31216).
6x lbid.
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,y c i/.(r'ia"(i 41 4 v,fi;i -,t"4 b,r{. }fr fu
@ argu afi"rL'-i53;ii

"Don semuo lcisdh ilmi rasl,,tl.ras-ulKmni cerital@rr
l<ep adarvu, idah lcisah, Icisoh y ar.g derrganr.y a l(ami
aguhl<orJlwtirrw; dmr dalan swah ini telah ilotang

l<E$adfrnru l<eb erwr an sqta p engai m an ilan p uingatan b agi
or (mg. or (mg y orng berimart."

(Qs. Huud tl U z l2Ol

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk
menjelaskan ayat, 6$;J:ikJ "Dan semua kisah dari rasul-rasul
Kami ceritakan kcpadamu," hai Muhammad. fii X*lb uDari

rasul-rasul Kami ceritakan, " orang-orang yang datang sebelum kamu.
'i1'$.n41 *Ialah kisah-kisah yang dengonnya Kami teguhkan

hatimu." oleh karena itu, janganlah kamu bersedih atas kedustaan
yang kaummu lakukan terhadapmu dan atas penolakan mereka atas

ajaran yang kamu bawa kepada mereka. serta janganlatr kamu merasa
jengkel terhadap mereka, lalu meninggalkan sebagian yang diturunkan
kepadamu lantaran perkataan mereka irn, iJJ{/;\ K*$;XJ-{j'bii "Mengapa tidak diturunknn kepadanya perbendaharaan
(lrekqyaan) atau datang bersama-sama dengan dia seorang
malaikat. " Andai saja kamu mengetahui perlakuan yang diterima oleh
para rasul-Ku dari umat-umatny4 sebelum kedatanganmu.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

18813. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
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kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, finfr
'i,;r|.*$V,fili XSUa* "Dan semua Hsah dari

rasul-rasul l{ami ceritalwn kcpadamu, ialah kisah-kisah

yang denganrrya Kami teguhlan hatimu," ia berkata, "Agar

kamu mengetatrui perlakuan yang diterima oleh para rasul

sebelum kedatanganmu dari umat-umat mereka. "6e5

Para ahli batrasa Arab berselisih pendapat mengenai

kedudukan nashabpada kata k.
Sebagian ulama natrwu Bashratr berpendapat bahwa kata

kalimat tersebut berkedudukan sebagai nashab, karena maknanya

adatalU "Kami ceritakan kepadamu tentang berita-berita para rasul

yang dapat meneguhkan hatimu." Seakan-akan kalimat .$lt di-

nashab-l<at di sisinya dengan benttrk mashdar dari kalimat A"Jt .

Dengan demikian, penakwilannya yaitu, "Dan Kami ceritakan

kepadamu semua kisah."

Namun, sebagian atrli batrasa Arab mengingkari penakwilan

tersebut, dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibolehkan. Dan

mereka menyatakan batrwa di-nashab-kan kalimat i,tf d.ng* kalimat

,aii, karena katimat i,t5 dit.t*gkan dengan idhafah,buk idhafahlta

ada bersama kalimat tersebut maupun tidak ada. Dan mereka juga

mengatakan bahwa maksudnya adalah, "semuanya telatr Kami

ceritakan kepadamu." Lalu menjadikan ayat e$';;i C * Ialah Hs ah-kis ah

yang dengonnya Kami teguhlran," sebagai jawab dari kalimat i'15.

Telah dijelaskan pendapat yang tepat mengenai hal tersebut.5e6

6'5 Lihat Ibnu Athiyatr dalarn At Muhurar Al Wajiz (3D16) dan Ibnu Katsir dalam

tafsir (7/491).
t$ Lihat ibnu jauzi dalam Zad Al Masir (4t172,173) dan Ibnu Athiyatr dalan Al

Muhrrar Al Waiiz (3D16).
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Fiman-Nyr, firg AL'.t:- "Dalant surah ini telah danng
kcpadamu kcbensan."

Para atrli tafsir berselisih pendapat dalam menakwilkan ayat

tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa makna ayat itu adalah, "Dalam
surah ini telah datang kebenaran kepadamu." Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18814. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Khalid bin Ja'far,

dari Abu Iyas, dari Abu Musa tentang firman Allah, ALi(.r
'dJr$ "Dalam surah ini telah danng kcpadamu

kcbenaran, " ia berkata, "Dalam surah ini.'o7

18815. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Syr'bah, dari Khalid bin Ja'far, dari Abi Iyas Mu'awiyah bin

Qurrah, dari Abi Musa, riwayat yang sama.6e8

18816. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
bin Amir menceritakan kepadaku, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Abi Amr Al Anbari, dari

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 'a'*tr* 
435!-*Dalam

te lbnu Abi Hatim dalam tafsir (6DOg6),Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4A73),
AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (21512), dan Al Farra dalam Ma'ani Al
Qur'an (2131).

@t Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3t21t) dan Ibnu Athiyah dalan At
Muhanar Al Wajiz (3D16).
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surah ini telah datang kcpadamu kcbenaran," ia berkat4

"Dalam surah ini.'69

18817. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yalrya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Abi Awwanatr, dari

Abi Bisyr, dari seorang laki-laki dari bani Al Anbar, ia

berkata: Ibnu Abbas berbicara kepada kami tentang firrran

Allah, ifrt$ Aii(.r *Dalam surah ini telah datang

lrepadamu kebenaran," ia berkata, "Dalam surah ini.u700

18818. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Abi

Awanah, dari Abu Bisyr, dari seorang laki-laki, dari bani Al
Anbar, ia berkata: Ibnu Abbas berbicara kepada kami tentang

firman Allah, ',frr$ eW.t"Dalam surah ini telah datang

kcpadatnu kcbenaran," ia berkata, "Dalam suah ioi.nTol

18819. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata, tentang ayat, '#tt$ etrtrt "Dalam surah ini

telah datang kepadamu leebenaran," ia berkata, "Dalam

surah ioi.n7o2

18820. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Auf, dari Marwan Al
Ashghar, dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacakan surah ini di

t' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (612096), Al Mawardi dalam An-Nukat wa AI Uyun

Ql5l2), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/173).
7* Ibid
,0, Ibid
'a lbid.
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atas mimb a\ !,S1;i Aii(.r "Dalam surah ini telah datang

lrepadamu kcbenaran " Ia berkata, "Dalam surah irri.n703

18821. Abu Kgraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari
' bapaknya, dari Laits, dari Mujahid, tentang firman Allah,

ifrr$ Aii(.r "Dalatn surah ini telah datang kcpadamu

kcbenaran," ia berkata, "Dalam suratr ini."704

18822. Mtrhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ni(r "Teloh datang

kcpadamu," dalarl suratr ini.Tos

18823. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, riwayat yaog sama.706

18824. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.7o7

18825. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

'* Ibid* Muiatrid dalam tafsir (hal. 392), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41173), dan

Ibnu Katsir dalam tafsir (7 / 49 l).
'05 Ibid
'* Ibid
'' Ibid
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kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Syuraik, dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang

sama.7o8

18826. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Abi Ja'far Ar-Razi, dari fu-

Rabi bin Anas, dari Abu Al-Aliyah, ia berkata, "Suratr ini.n7oe

18827. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Sa'id menceritakan kepada kami, ia'berkata: Abu Ja'far Ar-

Razi mengabarkan kepada kami dari Ar-Rabi bin Anas,

riwayat yang sama.Tlo

18828. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Raja

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, mengenai ayat,

'fir$ A'!i(.r "Dalam surah ini telah datang kepadamu

kebenaran," ia berkata, "Dalam suratr ini."7ll

18829. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari

Syu'bah, dari Abu Raja, dari Al Hasan, riwayat yang

sagta.7l2

18830. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

,* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir $n096) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

WnQtstz).
7D lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41173).

'to lbid.
,r, Lihat Ibnu Athiyatr dalarrl At Mahmar Al Waiiz QDl6) dan Al Baghawi dalam

M a' al im At-Taru il (3 DSl).
7t2 lbid

:]
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kami, ia berkata: Aya}rku menceritakan kepada kami dari

Syu'batr, dari Abu Raja, dari Al Hasan, riwayat yang

sama.7l3

18831. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunatrman menceritakan kepada kami dari Aban bin

Taghalub, dari Mujatrid, riwayat yang sama'7la

18832. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, t$ A'l)i(')
'Sit ,,D4o* surah ini telah datang lcepadamu l(cbenaran,"

ia berkata, "Dalam suratr ini."7ls

18833. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, riwayat yang sama'

18834. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr menceritakan

kepada kami dari Abu Raja, ia berkata: Aku mendengar Al

Hasan Al Bashri berkata, mengenai ayat, ?iiit$ A'i)i(')
,,Dalam surah ini telah datang lrepadamu kebenaran," ia

berkata, "Yakni dalam surah ini'"716

Pendapat lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut

adalah, di dunia ini telah datang kebenaran kepadamu. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

,r, Ibid.
,,0 Vtuj*ria dalam tafsir (hal. 392), Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (41173), dan

Ibnu Katsir dalam tafsir (71491).
,,, Ail;;q Jufa. :rlfsn Ql26q dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41173)'

"6 Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31251)'
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l 883s. Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad

bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allatr, ifrt$ AXft "Dalam surah ini telah datang

l<epadamu kebenaran," ia berkata, "Dalam dunia ini."7l7

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari

Syu'batr, dari Qatadatr, tentang firman Allah, ,$ CX',\:-
fi "Dolo* surah ini telah datang kcpadamu kcbenaran,"

iaberkata, "Al Hasan berkat4 'Di dalam dl'nia'."7lE

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dari beberapa

pendapat yang menakwilkan ayat tersebut adalatr yang mengatakan

batrwa dalam suratr ini telah datang kebenaran kepadamu. Itu"karena

semua atrli tafsir sepakat bahwa itulatr penakwilan yang tepat dalam

menakwilkan ayat tersebut.

Jika ada yang berkata, "Tidakkah kebenaran itu datang kepada

Nabi SAW pada semua surah yang terdapat dalam Al Qur'an,

melainkan pada surah yang ini saj4 sehingga dikatakan, "Dalam surah

ini telatr datang kepadamu kebenaran"? Maka dijawab, "Y4 telah

datang seluruh kebenaran dalam surah tersebut dan semua surah yang

ada."

Jika ia berkata, "Bila demikian, maka apa maksud

pengkhususan pada surah ini yang terdapat padaayat, frt$ 4!)i(.r

Ibnu Abi Hatim dalam tatsn (6D096), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41173),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31251).

Ibid.

7t7

7t8



SrmohHrrld

'Dalam surah ini telah datang kepadamu kcbenaran'?" Dikatakan,

"Makna kalimat tersebut yaitu, 'Dalam stuah ini telatr datang

kebenaran kepadamu bersamaan dengan datangnya seluruh ayat Al

Qur'an kepadamu. Atau, kebenaran yang ada dalam semua surah Al

Qru'an telah datang kepadamu'. Tidaklatr makna kalimat tersebut

sebagai berikut, 'Dalam surah ini telah datang kebenaran kepadamu

bukan dari seluruh surah dalam Al Qur'an'."

Firman-Ny 
^, 

'ilo.t|'-, "Serta pengajaran. " laberkatq "Dalam

surah ini telatr datang peringatan bagi orang-orang yang tidak

mengetatrui keesaan Allah, dan menjelaskan kepada mereka pelajaran

tentang orang-orang yang kafir terhadap Allah dan mendustakan

Rasul-Nya."

'tt"i\{Si 'rIZ\:\$Si "Dan peringatan bagi orang-orang

yang beriman." la berkata, "Peringatan yang dapat memperingatkan

orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agr mereka

tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah diberikan Allatt

kepada mereka."

000

uyY'$rg

@'otY,r
" D on l<aul,.r;rrtlah kep ada orun* ofi mg y mE tidak b eriman,

' B qbuatlah mernmtt kemarnpudwrw; s e sunggul*y a Kami
punbubuat (pula)'. Dan tunggulah (akibat pubuatanrrru);

sesu.ttgguhr,,yo Kami pun rnernmggu (pula) !'
(Qs. Huud t1U z l2L.L22)

'bj* q #k &'M'bili{ irjl "i,:
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, 'Hai Muhaminad,

katakanlah kepada orang-orang yang tidak mempercayaimu dan tidak

mengakui keesaan Allah, #k&'$1L1 'Berbuatlah menurut

lremampuanmu'. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah menurut cara

dan kemampuzuunu, karena sesungguhnya kami akan melakukan

perbuatan-perbuatan yang telah Allah perintatrkan kepada kami, dan

tunggulah apa yang telatr dijanjikan syetan kepadamu, karena

sesungguhnya kami menunggu apa yang drjanjikan Allah kepada

kami, batrwa kami akan memerangimu dan mengalalrkannrr."

Sebagaimana dijelaskan pada riwayat berikut ini:

18837. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, $i;rE Y
'q$ " Dan tunggulah (akibat perbuatanmu) ; sesungguhnya

Kami pun menunggu (pula)," ia berkata, "Allah berfirman,

'Tunggulatr janji-janji syetan yang telatr dijanjikan kepadamu

untuk menyukseskarunu, sesungguhnya kami pun orang-

orang yang menunggu. rr7 19

eeo

i:€e'rtKig'€j-Ab,;r'trr$.gfi*;,f,

7'e Lihat Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41174,175) dur Al eurthubi dalam Al
Joni'li Ahkan Al Qar'm(9lll7). .

3j*l3 +{,1&,YSW i5}i

--llLl
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"Danl<cpnryam y'Jlahlah apa yolng gaib dilangit dilr. di
bnnrli dm lr.r:p ada-Nyalah dil,crt alil<mt urtl's ctu.taraS (rrr

seffnumyarmal<asetrrbahlahDia,dmtbefiawakallah
l<epada-Nya. Dan sel<ali-l<ali Tulwnrru tidaklalai dmi apa

yanglrrrnwWalwrJ."

(Qs. Huud [11]: lZ3)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, segala

apa yang gaib di langit dan bumi ini adalatr kepunyaan Allah, maka

janganlah kamu berusatra untuk mengetahui dan mempelajari hal

tersebut, karena semua itu berada dalam kekuasaan-Nya dan

pengetatruan-Nya. Tidak ada suatu apa pun yang dapat disembunyikan

dari-Nya" karena Dia Maha Mengetatrui perbuatan kaummu yang

musyrik, dan hanya kepada-Nyalah kembalinya urusan mereka yang

bertatran dalam kemusyrikan atau meninggalkan kemusyrikan dan

kembali bertobat kepada-Nya."

':lKitfi €;- $$ " Dan kepada-Nyalah ditembalikan urusan-

uruson semuanya. " Ia berkata, "Hanya kepada Allah tempat kembali

semua amal perbuatan, dan Dia akan memberikan balasan kepada

mereka semua dengan amal perbuatan mereka masing-masing."

Sebagaimana dijelaskan pada riwayat berikut ini:

18838. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritalsan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadalo dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 'A-AE
'iKyifit " Dan kepada-Nyalah dikcmbalihan urusqn-urltson

setmtonya," ia berkat4 "Oleh karena itu, laksanakanlatt



kepufusan di antara mereka dengan

hendaklah berlaku adil.

?o6.irAl1a,:I7lu&gri

hukum-Nya dan

Dia berfirman, ii€6 *Maka sembahlah Dia." Ia berkata,

"Hai Muhammad, sembahlafr Tuhanmu." W jU;; "Dan

bertawaknllah kcpada-Nya. " Ia berkata, "Serta serahkanlah

segala urusanmu kepada-Nya, dan cukuplatr Dia sebagai

tempat bersandar dan bergantung, karena Dia Maha

Melindungi orang-orang yang berserah diri kepada-Nya."720

Firman-Nya: 'oj3'13 +$',$tq "Dan sekali-kali

Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu lcerjalcan " Allah SWT

berfirman, "Hai Muhammad, Tuhanmu tidak pernatr lalai atas

perbuatan kaummu yang musyrik, batrkan Dia Meliputi yang tidak

pernah terjangkau oleh sesuatu, dan Dia melihat serta mengawasi

mereka. Oleh karena itu, janganlah kamu bersedih atas pendustaan

mereka dengan ajaran yang kamu bawa kepada mereka, dan tetaplatr

melaksanakan perintah Tuhanmu, karena kamu senantiasa dalam

pengawasan Kami."

18839. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin

Al Habbab menceritakan kepada kami dari Ja'far bin

Sulaiman, dari Abi Imran Al Jawri, dari Abdullatr bin Rabah,

dari Ka'b, ia berkata, 'Inilah penutup Taurat, inilah penutup

surah Huud.'z|

Akhir tafsir surah Huud

m lbid.
2r lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t175), Ibnu Katsir dalam tafsir (71492), dan Al

Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkan Al Qur'an (9lll7).
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Segala Puji bagi Allah semata72z

SURAH YUUSUF

Tafsir surah yang menyebutkan kisah Nabi Yusuf AS

"@i$\#.
,,Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang'"

"Ya Allatr, berikanlah kemudatran kepada kami"""

@r^#(;Sri l;;)'.lx7r

"Nif,lanm, roa.Ini adatah ayat-ayatKitab (N Qur',an)

Yang nYata (dnri Alldh) ''
(Qs. Yuusuf [12]: 1)

Abu Ja'far
perbedaan manusia

berkata: Kami telatr menyebutkan tentang

berikut semua pendapat yang mengatakan

722 Teks dalam manuskrip yang ada pada kami sebagai berikut: ''Melanjutkan tafsir

surah yuusuf yang aiilf"rin," disebutkan tentang kisah Nabi Yusuf' dan surah

itu i.raupot auru, r".u*un ut t i'. jilid dua belas. Segala puji bagi AIlah, Tuhan

seru sekalian utu*, a"n ,hulu*ut serta salam kami sampaikan kepada pemimpim

kami, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, dan para sahabat beliau.''
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perbedaan tersebut, serta pendapat yang tepat dalam menakwilkan

makna perbedaan, berikut bukti dan hadits-haditsnya yang shahih,

pada permulaan surah Al Baqarah. Oleh karena itu, tidak ada gunanya

mengulang kembali pembahasan tersebut pada bagian ini.

Hanya saja, kami akan menyebutkannya sebagian dalam

pembahasan ini, untuk menentang pendapat yang menyelisihi

pendapat kami dalam hal ayat, )t*ltylaam miim."

Abu Ja'far berkata: Kami telah menyebutkan perselisihan

pendapat yang terjadi di kalangan ahli tafsir dalam menakwilkan

ayat,,-K--rtU)-.:r[tjt*,ltt7 laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab

(Al Qur'an), " dan pendapat yang kami pilih dalam menakwilkan ayat

tersebut semuanya telah kami paparkan pada pembahasan yang telah

lalu. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengulangnya kembali pada

pembahasan ini.

Firm a n -Ny az urAi .r6-Ji U)'. 6l;. 
* I nt a dal a h ay a t - ay a t K i t a b

(Al Qur'an) yang nyata (dari Allah)."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa makna ayat, arSiyr(ii U)1'Alt-
*Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Qur'an) yang nyata (dari Allah),"
adalatr, penjelasan tentang halal dan haram-Nya, serta petunjuk dan

hidayatr-Nya. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

18840. Sa'id bin Amr As-Sakwani menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Walid bin Salamah Al Falisthini menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab bin Mujahid

mengabarkan kepadaku dari bapaknya, tentang firman Allah,
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,#t'S-Ji L$'.A1'-it"Alif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat

Kitab (Al Qur'an) yang nyata (dari Allah), " ia berkata, "Itu

menjelaskan halal dan haramnya. "723

18841. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah, Li:"(Xlt
,4;1r,rfi-J *Atif, laam, raa. Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al

Qur'an) yang nyata (dari Allah). " Artinya, Allah-lah yang

memberikan keterangan yang nyata. Allah menjelaskan

petunjuk dan hidaYah-Nyu."o

18842. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, ,#r.$-J U)":,ilr. jt *rl'tt7 laam, raa. Ini adalah

6yat-6yat Kitab (Al Qur'an) yang nyata (dari Allah)," ia

berkata, " Al lah menj elaskan petunj uk dan hidayah-Nyu' " "t
Pendapat lainnya menyatakan batrwa makna ayat tersebut

sesuai dengan yang dijelaskan pada riwayat berikut ini:

18843. Sa'id bin Amr As-sakwani menceritakan kepadaku, ia

berkata: At Walid bin Salamatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Tsaur bin Yazid menceritakan kepada kami dari

Khalid bin Ma'dan, dari Mu'adz, tentang firman Allah,

q.i,S-J1"Kitab (Al Qur'an) yang nyata (dmi Allah)," ia

berkata, "Allah menjelaskan huruf-huruf yang keliru dari

23 Al Mawardi dalam An-Nukat wa At lJyun (3i5) dan lbnu Jauzi dalam zad Al
Masir (41177).
Ibnu Abi Haiim dalam tafsir (7D099) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Wn (3ts).
e-bdurrazzaq datam tafsir Qnl:D dan lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41177).

721

725
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lisan orang-orang asing, dan itu terdapat dalam enam

h truf."726

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang tepat dalam

menakwilkan ayat tersebut adalah yang mengatakan bahwa makna itu

adalah, inilah ayat-ayat kitab yang nyata bagi orang yang membaca

dan memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya, baik itu halal

maupun haram, serta larangiin, dan semua yang mencakup sifat-sifat

maknanya, karena Allah SWT telah mengabarkan bahwa Dialah yang

memberi keterangan yang nyata, dan tidak mengkhususkan penjelasan

sebagian hukum dengan sebagian lainnya. Dengan demikian, hal itu

mencakup secara keseluruhan, karena keieluruhannya menjelaskan

tentang apa yang ada di dalamnya.727

ooo

5ju,-#q;$+{j,uy
" Sesr,rnggz lvny a Kami fi rcnul:urll<mrry a b erup o N Qt;n' art

ilengan b qb ahas a Ar ah, agar l,anw memaharnirry a."

(Qs. Yuusuf.ll2lz 2)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, "Sesungguhnya

Kami menurunkan kitab yang nyata ini berupa Al Qur'an dengan

berbahasa Arab, karena batrasa Arab adalatr lisan dan perkataan

bangsa Arab. Oleh karena itu, Kami menurunkan kitab ini dengan

26 As-suyuthi dalam Ad-Dan Al Mantsur (41495).

'' Ibnu Jauzi datam Zad Al Masir (41177) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3DlE).
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t'ii

menggunakan bahasa mereka, agar mereka dapat

mematraminya."

Itulah makna ayat, 6;,iL;'#
memahaminya."

${DIE

TdstuAth:Ilwtui

mengerti dan

"Agar

;lyqf Yr "":;rt'# At;,j;{' i,
<41)-fii'uJ4r:i e LL

u Karrri mencerital<orJ l,cp admrru ldsdh y arJg p aling b aik
dengan mewahyul<f,r. Al Qtr'an ini l<epadarnt, don

se$tngg\t hrry a l,anvu s eb elurn (Kami mew ahryul<m) rry a
adalah tennasttk ar (mg- ar ar.g y afl g b efurn mengetahui."

(Qs. Yuusuf [12J: 3)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hd Muhammad, Kami

telah menceritakan kisatr-kisah yang paling baik kepadamu melalui Al

Qur'an ini, yang telatr Kami sampaikan kepadamu. Oleh karena itu,

Kami beritakan kepadamu tentang kisatr-kisatr masa lalu dan kisatr

umat-umat terdahulu, serta kitab yang telatr Kami turunkan pada masa

lampau."

< lfii'oj4.ri b2 i-L {t "Dan sesungguhnya lwmu

sebelum (Kami mewahyukan)nya adaloh termasuk orong-orang yang

belum mengetahui. " Allah SWT berfirrnan, "Sesungguhnya kamu, hai

Muhammad, sebelum Kami watryukan kepadamu, kamu termasuk

lmmu
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orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa mengenai hal itu'"

Sebagaimana disebutkan pada riwayat berikut ini:

18844. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ,jii,J5

"r:;rt34,!$tr 
"Ka*i menceritalnn kepadamu kisah yang

paling baik," dari kitab-kitab yang telah terdahulu dan

perkara-perkara Allah tentang generasi-generasi terdahulu.

<4l$i1';4ti b2L'2- {t "Dan sesungguhnya lamu

sebelum (Kami mewalryukan)nya adalah termasuk orang-

orang yang belum mengetahui. "T2E

Disebutkan pula batrwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah

SAW karena satrabat-sahabatnya meminta beliau untuk menceritakan

kisah tersebut kepada mereka. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18845. Nashr bin Abdurrahman Al Awdi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Hakkam Ar-Razi menceritakan kepada kami dari

Ayyub, dari Amr Al Mala'i, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya engkau

ceritakan kepada kami!" Lalu diturunkan ayat, A{;t*i,3,
n;ii'bA"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling
, ., tr729
DAIK

zt tbnu Abi Hatim dalam tafsir Om}q.2'Lihat An-Naisaburi dalam Asbab An-Nuzal (hal. l5l) dan lbnu Abi Hatim dalam

tafsir (7D@9, 2100).
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18846. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Aynrb bin Sayyar Abi

Abdurrahman,dariAmrbinQais,iaberkata:Mereka
berkata, "wahai Nabi Allah...." Ia lalu menyebutkan riwayat

yang samu.73o

18847. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Al Mas,udi, dari Aun bin

Abdullatr, ia berkata, ..Para satrabat Nabi dihinggapi rasa

bosan, maka mereka berkata, .wahai Rasulullah,

ceritakanlatr sebuah cerita kepada kami'. Allah lalu

men,runkan ayat, *;fi i6l 'tj 'itl 'Allah telah

menurunkan perkataan yang paling baik'' (Qs' Az-Zumar

t39]:23)Merekalaludigelayutiolehrasabosan'maka
mereka berkata,'wahai Rasulullatr, ceritakanlatr kepada

kami kisatr yang lain, bukan dali Al Qur.an,. Maksudnya

adalatr berbagai macam cerita. Allah kemudian menurunkan

",..l' 
,{r:'V*si; r;e 6l_n1j #:.8-!.,ta'it

it:.Si'r"- 4fr+5 q Ai';A .1i; ;rit$ @ <,ji
<;4lfii '; .rt1, n '7;2- o$ 'lttf laam, raa' Ini adalah

ryat-oyatKitab(AlQur.an)yangnyata(dariAllah).
SesungguhtryaKamimenurunkannyaberupaAlQur.an
dengan berbahasa Arab, ogar kamu memahaminya. Kami

menceritakan kcpadamu kisah yang poling baik dengan

mewalryukan.Al Qur.an ini trcpadamu, dan sesungguhnya

lramu sebelum (Kami mewatyukan)nya adalah termasuk

orong-orang

menginginkan

yang belum mengetahui'- Mereka

sebuatr cerita, maka beliau menunjukkan
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kepada mereka batrwa Al Qur'an adalatr cerita yang paling

baik, padatral yang mereka maksud dan inginkan adalah

sebuah 'cerita'. Beliau pun menunjukkan kepada mereka

cerita yang paling baik."73l

18848. Muhammad bin Sa'id Al Aththar menceritakan kepada kami,

ia berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepada kami,

ia berkata: Khallad Ash-Shaffar mengabarkan kepada kami

dari Amr bin Qais, dari Amr bin Murrah, dari Mush'ab bin

Sa'd, dari Sa'd, ia berkata: Allah menurunkan Al Qur'an

kepada Nabi SAW. Beliau lalu membacakan ayat kepada

mereka pada waktu yang lama hingga mereka menjadi bosan.

Mereka lalu berkata, uwahai Rasulullatr, sekiranya engkau

bercerita kepada krli." Allah kemudian menunrnkan ayat,

,#, ,r.K-Ji Li:'.liS. -it "Alif, laam, raa. Ini adalah cyat'qyat

Kitab (Al Qur'on) yang nyata (dari Allah). " Hingga firman-

Nya, 6jt,'$i7 "Agu kamu memahaminya. " Beliau lalu

membacakan ayat tersebut kepada mereka pada waktu yang

lama, hingga mereka bosan, maka mereka berkata, "Wahai

Rasulullatr, sekiranya engkau berkenan menceritakan sebuah

kisah kepada kami." Allah lalu menurunkan ayat, iAiii'fi1
W 6.5-*-ili *Allah telah menurunkan perkotaan yang

paling baik (yaitu) Al Qur'an yang serupa (mutu ayat-

nyattrya). " (Qs. Az-Zumar l39i: 23)

Ktrallad berkata: Seorang laki-laki lain menambahkan:

Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah...." Atau Abu Yahya

berkata, uAku mulai lupa satu kalimat dari kitabku." Allah

lalu menurunkan ayat, fi P){;3(i3 itffi:'"it-9Ui1

Df lbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (3t219), dari Abdullah bin Mas'ud.
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"Belumknh datang wahunya bagi orang-orang yang

beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. " (Qs'

Al Haddid 157): 16)732

o$o

';tt5 ;;A6 K,t;i a {fi Jy,is_ il,X; 3u ;y

6-#J'rfI
' (In3atldh), kctika Y usaf b erkau lnp 

"do 
ay alury a,' W alwi

Ayalrt*, sesunggu.hrrya alcu bennimpi melilwt sebelas buc,h

binung, rnatahmi dan bulart; l<ulihot senrutmyd

iliudl,cpad.aku'."

(Qs. Yuusuf [12J: 4)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad,

sesungguhnya kamu termasuk orang-orang ymrg tidak mengetatrui

informasi tentang Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibratrim, pada saat

Nabi Yusuf AS berkata kepada ayahnya, 'Watrai Ayahku,

sesungguhnya aku melihat sebelas bintang'." Yakni, "Sesungguhnya

aku bermimpi melihat sebelas bintang."

Dikatakan, "sesungguhnya mimpi para nabi merupakan

wahyu."

18849. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

'32 HR. Ibnu Hibban dalam Shahih (14192),lbnu Abi Hatim dalam tafsir (72099,

2100), dan lbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (3D19)-
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,, menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari sa'id

"'bin Jrrb"ir, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, AIl 
"l\,

6-*4;j.i-Yr';1fi,At 6'S;i "sesungguhnva aht

bermimpi melihat sebelas buah bintang, matahari dan bulan;

tatlihat semuanya suiud kepadaku," ia berkata, "Mimpinya

para nabi merupakan wahYu."733

18850. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Simak,

dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

6'5FAr3 J\ "sesungguhnva alru bermimpi melihat

sebelas buah bintang," ia berkata, "Mimpi mereka

merupakan wattytl"734

18851. AIi bin Sa'id Al Kindi menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Hakam bin Zhuhair menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, dari Abdurrahman bin Subaith, dari Jabir, ia berkata,

"seorang laki-laki Yatrudi datang menemui Nabi SAW, ia

bernama Bustananah, ia berkata kepada beliau, 'Hai

Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang bintang-

bintang yang dilihat oleh Yusuf dan bersujud kepadanya,

apakah nama-nama bintang-bintang itu?' Ia berkata,

lRasulullah SAW terdiam, tidak memberikan jawaban apa-

apa. Jibril lalu turun dan mengabarkan nama planet-planet

itu'. Rasulullah SAw lalu datang menemuinya dan bersabda,

,Apalah kamu akan beriman iika alat memberitahukanmu

nama-nama planet tersebut?' la berkata, 'Ya'' Beliau

bersabda, 'Jarban, Thariq, Dziyal, Dzullranafat, Qabis atau

'3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl0l).u tbid
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Watsab, Amudan, Falik, Musbih, Dharuh, Dzulfaragh,

Dhiya' (matahari), dan Nur (bulan)'. Orang Yahudi itu

berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya itu adalah nama-

namanya'."735

Firman-Nya: l.l{ J';F-Yr';il3;-:Siti "Matahari dan

bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." la berkata, "Aku

bermimpi melihat matahari dan bulan itu bersujud."

6-* "sltjttd" dan bintang, matahari, serta bulan,

sesungguhnya Dia menginformasikan tentang hal tersebut dengan

fa'ilah danfa'ilaar, tidak dengan huruf waz dar. nun,karena huruf wau

dan nun menjadi tanda jarnak isim mudzakkar pada bani Adam, jin,

atau malaikat. Dikatakan seperti itu juga karena kata sujud diambil

dari bentuk Jt-.ti af'al, maka dijamak pada isim mudzakkar dengan

hurufya dan nun, atauwau darr nun, maka keluar jamak isim:-isim-nya

yang menjadi jamak isim dari bentuk ,,[--r.ir- tersebut. Sebagaimana

dikatakan, 'U#' WX 33r4:d. "Hai semut-semttt, masuHah lce

dalam sarang-sarangmu. " (Qs. An-Naml [27J: 18) Ia juga berkata:

1$5-W*at semuanya", dan dikatakan, "sesunggutrnya aku melihat

sebelas bintang." Lalu kata kerja tersebut diulang-ulang, dan karena

itu berdasarkan dialek dari orang yang berkata, "Aku berbicara kepada

saudaramu, aku berbicara kepadanya." Hal itu menjadi penegasan

untuk kata kerja yang berulang-ulang.

Di HR. At Hakim dalam Al Mustadrak (4t396), ia berkata, "Hadits ini shahih
menurut syarat Muslim dan keduanya, namun Adz-Dzahabi tidak
meriwayatkannya."
Al Haisami menyebutkannya dalam Majma'Az-Zau,a'id (7139),lbnu Abi Hatim
dalam tafsir (712101,2102), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (316,
7).
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Dikatakan, "Sesungguhnya sebelas bintang itu melambangkan

saudara-saudaranya, sedangkan matahari dan bulan melambangkan

kedua orang tuanya." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18852. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, .-X',jtJGiy

K't ;i A fi +yEU- i) " (' n rot t ah), tre t i tra Y u s uf b e r tta t a

lrcpada ayahnya, 'Wahai Ayahlat, sesungguhnya aku

bermimpi melihat sebelas buah bintang'." Sebelas buah

bintang itu melambangkan saudara-saudaranya, sedangkan

matatrari dan bulan adalatr kedua orang tuanya.736

18853. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepadaku, ia berkata: Syuraik menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, fiAI\;\
;$;;Aij K;{ "sesungguhnya alru bermimpi melihat

sebelas buah bintang, matahari dan bulan," ia berkata,

"Beliau melihat kedua orang tua dan saudara-saudaranya

sujud kepadanya." Lalu apabila dikatakan kepadanya, "Siapa

yang meriwayatkan riwayat tersebut?" Ia berkata,

"Sesungguhnya riwayat itu adalah benar, karena Ibnu Abbas

yang menj elaskannya. " 
73 7

18854. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

R6 Ibnu Abi Hatim datam tafsir (7DlOl), Al Mawardi dalam An-Nukat wa At lJytn
(3/6), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil Qnsr.

R7 lbid
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Arlah, Qti J#3'frij;Ab$5;iA "sebetas buah

bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud

kepadaht," ia berkata, "Al kmtakib adalah saudara-saudara

beliau, sedangkan matatrari dan bulan adalatr kedua orang tua

beliau."738

18855. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, AZiL Jy

$'5;i "sesungguhnya alat bermimpi melihat sebelas buah

blntang," yaitu saudara-saudaranya. ;35 "Matahari,"

yaitu ibuny". 'jl; "Dan bulan," yaitu ayahnya.T3e

18856. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

berkata, "Makna ayat tersebut adalah kedua orang tua dan

saudara-saudara beliau. " 
7ao

18857. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, mengenai ayat, K$1iA55 Ay

"sesungguhnya aht bermimpi melihat sebelas buah

bintang," yaitu saudara-saudara Yusuf AS. ';t$;SV
*Matahari dan bulan," yaitu orang fuanya.7al

at Abdurrazzaq dalam tafsir (205), Al Mawardi dalam AwNukat wa Al lJyun
(3/6), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tamil (3D55).

re At Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil(3D55).
70 Liha tbnu Jauzi dalam Zod Al Masir (4/lE0), dari lbnu Abbas, Qatadah, dan As'

Suddi.
7{r lbnu Jauzi dalam Zod Al Masir (4/lt0).

--t"t'l
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18858. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, 6'S;iAiL ayEts- "wahai

Ayahht, sesungguhnya alat bermimpi melihat sebelas buah

bintang. " la berkata, "Kedua orang tua dan saudara-

saudaranYa."

Ia berkata, "Maksud kami dengan saudara-saudaranya adalah

para nabi.'r

Mereka berkata, "Saudaranya tidak senang untuk sujud

kepadanya hingga kedua orang tuanya sujud kepadanya,

ketika beliau menyampaikan berita itu kepada mereka'"742

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bintang-bintang

itu adalatr saudara-saudara beliau, sedangkan matatrari dan bulan

adalatr ayatr dan bibi beliau." Riwayat ini datang dari jalan yang tidak

baik, oleh karena itu, aku tidak suka menyebutkannya'"743

$os

431;.r-)t
" Ay ahrry a b ulato,' Hai Anaklcu, i angmtl& l<fltttu cqital161tt

mimpimu itu t<pp adfl s audm a' s audm arnt, mal<a mq ela

mertbuat ma1l<f,r hmtuk nertbinasalsn)tnt ses4ngguhrrya

ryetott iat adalah musuh yfilg uyatf,bagp manusia"'

(Qs. Yuusuf [12]: 5)

lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2101).

Al Qurthubi dalam Al Jami'li Ahkam Al Qar'an(9ll2l).

712

713

i'blf'd A V* atAiy \c-i,#'{'65-Jv
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrrnan, Jro "Ayahnya

berlrata." Ya'qub berkata kepada anaknya, Yusuf AS, 6't'65-
i)6-'lt "Hai Analcht, janganlah lcamu ceritakan mimpimu itu." iY
At?) *Kepada saudara-saudaramu," karena mereka akan iri dan

dengki terhadapmu, il:fait$; "Mala mereka membuat makar

(untuk membinasakan)mu. " Mereka akan membuat tipu-daya untuk

memperdayaimu, dan menimbulkan sikap permusuhan terhadapmu.

Mereka juga akan menaati perintah syetan dalam hal

memperdayaimu. U:f.j-,)t3r*:x';#i'iSy " Sesungguhnya syet an itu

adalah musuh yang nyata bagi manusia. " Sesungguhnya syetan bagi

Adam dan anak-anaknya itu merupakan musuh, dan permusuhan

mereka telah dijelaskan dengan sangat gamblang dan jelas. Berhati-

hatilah terhadap godaan syetan yang akan menghasut saudara-

saudaramu karena kedengkian mereka terhadapmu bila kamu

menceritakan mimpimu kepada mereka.

Ya'qub mengatakan hal tersebut karena Ya'qub telah melihat

dengan jelas kedengkian yang ditimbulkan saudara-saudaran (Nabi

Yusuf) sebelum datangnya mimpi itu. Sebagaimana disebutkan pada

riwayat berikut ini:

18859. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad Al Anqazi menceritakan kepada kami dari

Asbath, dari As-Suddi, ia berkata, "Nabi Ya'qub tinggal di

daeratr Syam, dan beliau memberikan perhatian lebih

terhadap Yusuf dan salatr satu saudaranya. Tatkala saudara-

saudaranya yang lain melihat kecintaan ayatrnya yang

berlebihan terhadap keduanya, saudara-saudaranya itu pun iri
dan dengki terhadap keduanya. Yusuf bermimpi melihat

sebelas buatr bintang, matahari, dan bulan. Beliau melihat
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mereka sujud kepada beliau. Beliau lalu menceritakan mimpi

itu kepada ayatrnya, maka ayahnya berkata, iV:r;;7'.J'i{'-
i':{aLS; ,t;tli| 'Hai Anaklat, ianganlah lamu

ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka

mere lra membuat malcar (untuk membinas akan) mu....'fl aa

Para ahli bahasa berselisih pendapat mengenai sisi masuknya

huruf lam pada uyut, i!r{J{l-rats} *Maka merekn membuat makar

(untuk me mb i nas alan) mu."

Sebagian ulama nahwu Bahsratr mengatakan bahwa makna

kalimat tersebut adalah, mereka akan membuat tipu-daya terhadapmu,

dan bukanlah seperti, <,ii6$-!;. iSoy *Jile kamu dapat

menta'birkan mimpi." (Qs. Yuusuf ll2J: a\ Maksud kalimat tersebut

adalah menghubungkan kata kerja kepada huruf lam, sebagaimana ia

bersambung dengan huruf ya. Sebagaimana engkau kerap

mengucapkan, $6L ij Ui'.ri"Kamu telatr mempersembahkan makanan

kepadanya." Maksudnya, kamu telah memberikan kepadanya.

Ia juga berkata, i;t'fiXV'$\. "Yrng menghabislran apa yang

lramu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit). " (Qs. Yuusuf [2]:
48) Juga seperti pada ayat, ',{7iga;f ni$ "Katalanlah, 'Allahlah

yang menunjuki kcpada kcbenaran." (Qs. Yuunus tJOl, 35) Ia

berkata, "Jika engkau berhendak pasti akan terlaksana." lKJitltats;
"Maka mereks membuat makar (untuk membinasakan)mu."

Maknanya adalatr, mereka akan memperdayaimu dan menjadikan

huruf lam, sqertr, ';tjii'i;."(Jntuk orong-orong yang tahtt lcepada

Tuhawrya." (Qs.Al A'raaf [fl: I5a)

't tbnu Abi Hatim dalam tafsir QnrcD.
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Ia berkata, 'J;|i:Gl "(Jntuk orang-orang yang takut kepada

Tuhannya." Maksudnya adalatr tempat, o:#';'&.: "takut terhadap

tuhan mereka".

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa masuknya httnfi lam

pada kalimat tersebut, sarna seperti mereka memasukkan huruf /anz

pada pembicaraan mereka,',!ij'3' ) "')fl,lL 5' U'o'fa' I "''!i!;J;
"Aku memujimu dan aku berterima kasih padamu."

Ia berkata, "Huruf lam iri datang setelah kata kerja. Begitulah

makna ayat, irda&* ,Maka mereka membuat makar (untuk

membinasaknn)mu'. Engkau berkata,'Mereka memperdayaimu dan

melakukan tipu-daya terhadapmu. Mereka menginginkanmu dan

menuju kepadamu'."

Ia berkata, r1iil sebagan taukid (penguat).

i&iEO

r. ; ij *-,fri,t* e 6J31 a; 3+{i- a$
t wti e$,ti a $J tytirt Ksj;- Jt; 

:&J 6{;
';*ry6$:",

"D an denikionlah Tuharvrnt, memilih lffiw bmtuk
menjadi nabi) dm diaiarl<mt Nya l<npadnnru sebagimt dmi

ta'bb mimpi.mimpi dfln disanpu,tnaltmt'N y a niknat'N y a

t cp adamt dm l<ep ada l,chnr ga Y a' qub, s eb agaimana Dia
telah merryentptrnalan nilcrnat'Ny al<epada dua atartg

bapal<mu sebelum iar, (yaiat) Ibrdhirn. dmlshaq.
Sesnngguhrry a Tuhamrru Maha Mmgetalrui lagi

MahaBijalcsana."

-Gl
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(Qs. Yuusuf [12]: 6)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk

memberitakan tentang perkataan Ya'qub kepada anaknya, Nabi

Yusuf, ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepadanya, 3tii-ili{J
&3 "Do, demikianlah Tuhanmu, memilih lamu (untuk menjadi

nabi). " Begitulah Tuhanmu memilihmu. Sebagaimana Tuhanmu telah

memperlihatkan bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadamu,

maka seperti itulah Tuhanmu memilihmu." Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18850. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Al Anqazi menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al
Hadzali, dari Ikrimatr, tentang firman Allah, il,; SUiiri:li$
"Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi

Nabi)," ia berkata, "Dia memilihmu."Tas

18851. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, At;i-Aig
*"y-'ii,l"-u nilSjit 6l; " Dan demikianlah Tuhanmu,

memilih kamu (untuk menjadi nabi) dan diajarkan-Nya

kcpadamu sebagian dari ta'bir mimpi. " Dia telah memilihmu

dan diajarkannya sebagian dari ta'bir mimpi. Dialah yang

mengetahui tentang pena'biran mimpi tersebut.Ta6

Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarcil (3D57) dan lbnu Athiyah dalam Al
Muhorrar Al Wajiz (3D20).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712103) dan Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al
Uytn(3lE).

745

76
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Firman-Nya: *,!Yi+ri; cr653i "Dan diaiarkan-Nva

lrepadamu sebagian dari ta'bir mimpi," ia berkata, "Tuhanmu

mengajarkanmu sebagian ilmu yang dapat mena'birkan mimpi

manusia mengenai apa yang mereka lihat dalam mimpi mereka. Itulah

yang disebut pena'biran mimPi."

18852. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, *,-(Vi+Jf e,Jt:\:3i "Dan diajarknn-Nva kepadamu

sebagian dari ta'bir mimpi," ia berkata, "Ta'bir mimpi."7a7

18853. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, *,,f:l:'bUei)J3J "Dan diajarkan-

Nya kepadamu sebagian dari ta'bir mimpi," ia berkata,

"Penakwilan kalimatnya adalatr penakwilan ilmu serta

pembicaraan, dan Yusuf adalah orang yang ahli dalam

mena'birkan mimpi."

Ibnu Zaid lalu memb^"u, '6ir(K-'+4f.i,'fr'&6j "Dan

tatkala dia cuhtp dewasa, Kami berikan lcepadanyo hilonah

dan ilmu." (Qs. Yuusuf ll2):22)7ag

Fiman-Nya: 61; f';,Hj "Dan disempurnakan-Nya

nikrnat-Nya kcpadamu. " Itu karena ia telah memilihmu dan

mengajarkanmu tentang penakwilan mimpi. 5.fi-St;:rQt "Dan

7a7 tbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D103), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun

(3/8), dan lbnu Jauzi dalamZad Al Masir (4/l8l).
7ot Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3/8) dan lbnu Jauzi dalam zad Al

Masir (4ll8l)-
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kepada keluarga Ya,qub." Menjadikan keluarganya sebagai kekasih

dan menyelamatkannya dari siksa api neraka, dan menebusnya dengan

sembelihan yang besar. Seperti riwayat berikut ini:

18854. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Ishaq mengabarkan kepada kami

dari Ikrimah, tentang firman Allah, )f:t{t6A;1,9.;)1;i
A; Tlt ti uAiJ{Fti:"|'Ks}A " Dan disempurnatran-

Nya nilonat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub,

sebagaimana Dia telah menyempurnaknn nilonat-Nya

kepada dua orang bapalonu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan

Ishaq," ia berkata, "Diberikan nikmat-Nya kepada Ibrahim

untuk diselamatkan dari panasnya api, dan kepada Ishaq yang

diselamatkan dari sembelihan.-7ae

7ae Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3/9), Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (91129),dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41182).

Pendapat yang kuat menurut ulama kaum muslim adalah, Isma'illah yang hendak

disembetih, dan itulah yang dinyatakan oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-

orang sesudah mereka.
Adapun pendapat yang mengatakan bahwa Ishaqlah yang hendak disembelih,

merupakan pendapat yang batil, dilihat dari dua puluh sisi lebih, sebagaimana

dinyatakan oleh Ibnu Qayyim. lmam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa

pendapat demikian diterima dari kalangan ahli kitab, padahal dalam kitab mereka

sendiri, itu merupakan sesuatu yang batil, karena di dalam kitab tersebut

dinyatakan bahwa Allah memerintahkan lbrahim untuk menyembelih anaknya

yang telah dewasa. Dalam redaksi yang |ain, anaknya yang Pertama. Sementara

itu,lidak ada keraguan lagi -baik 
oleh ahli kitab maupun kaum muslim-

bahwa Isma'illah anak yang paling besar, dan Ishaq anak yang dilahirkan

setelahnya.
Lihat Ibnu Qayyim Al Jauziyah dalam Zad Al Ma'ad /i Huda Khair Al lbad
(v73).

-
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Firman-Nya: 3*I-l:6iriy "sesungguhnva Tuhanmu

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaluana." Abu Ja'far berkata,
,,sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui dengan tempat-tempat

yang utama, dan orang yang utama untuk dipilih dan diberikan

karunia, lagi Maha Bijaksana dalam mengurus makhluk-Nya."

{EO$

ttijjy3j;t', =iil:,1r; i- i'( i
" S esunggu tmy a adt beb u ap a tanda' tanda kelcuas aan Allah

Pada (kisah) Yusuf ilm saudara-saudmor.yctbagi otang'
otdng yaflgbutanya."

(Qs. Yuusuf.ll2l: 7)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, ,3'6-rl'bhX
-i;b "sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kelansaan Allah

pada (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya," yang sebelas orang.

Li)'.*Ada beberapa tanda-tanda kclansaan Allah, " yakni pengajaran

dan peringatan. rrj;tli *Bagi orang'orang yang bertanya," yakni

orang-orang yang bertanya mengenai berita dan kisatr-kisah mereka.

Maksud Allah SWT adalatr nabi-Nya, Muhammad SAW, dan

karena itulatr dikatakan, "sesungguhnya Allatr SWT menurunkan

surah ini kepada nabi-Nya, mengajarkannya tentang perlakuan yang

diterima oleh Nabi Yusuf terhadap kedengkian saudara-saudarany4

sekaligus Allah memuliakan diri beliau dan menjadikan hiburan bagi

beliau atas perlakuan sanak-kerabatnya, yakni kaum musyrik Quraisy.

Ibnu Ishaq pun mengatakan hal yang senada dengan riwayat

berikut ini:
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18855. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Allah

SWT menceritakan kisah Nabi Yusuf AS kepada Nabi

Muhammad SAW, dan menceritakan tentang kedengkian

saudara-saudara beliau kepada diri Nabi Yusuf ketika beliau

menyebutkan mimpinya, saat Rasulullah SAW melihat

kedengkian kaumnya, ketika Allah memuliakan beliau

dengan kenabian.agar tidak berputus asa dan bersedih hati

terhadap sikap kaum dan sanak-kerabat beliau.75o

Para qurua' berselisih pendapat mengenai bacaan ayat, Li)7

4{1V "Ada beberapa tanda-tanda kelansaan Allah bagi orang-

orangyang bertanya."

Mayoritas ulama penjuru dunia Islam membaca ayat, U'.
dengan bentuk jarnak. Sedangkan hadits riwayat dari Mujahid dan

Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa keduanya (Mujahid dan Ibnu

Katsir) membaca ayat tersebut dengan betuk mufiad(tunggal).7s1

Pendapat yang tepat dalam membaca ayat tersebut adalah

pendapat yang dibaca oleh mayoritas ulama, karena semua sepakat

bahwa itulah bacaan yang paling tepat dalam membaca ayat tersebut.

ooo

'50 lbnu Abi Hatim dalam tafsir OnrcD.
75r Jumhur ulama membaca 3.i1'. dengan bentuk jamak, dan lbnu Katsir membaca

ayat .r1 dengan mufrad, dan bacaan tersebut yang dibaca oleh Mujahid, Syibil,

serta penduduk Makkah. Lihat lbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al llajiz
Qnzl) daaAl Bahr Al Mahith(6n41).
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*)$tr':;,I;;#JV$ d\,A;fi-LA\]Gty
@#,ft

" (Y oiat) l@til<a msr ela b ul<ata,' S es4nggu lmy a Y 14st$ dan

saudaralcandungrrya (Bunyarrin) lebih dicintai oleh ayah

ki1r. dmipadakita sendin, padahalkita (ini) adalah saat

golongan (yat slcuat). Sesr,rnggutmya ayahkitd dddldh

dalorn l<el<elham Yang trYato"'

(Qs. Yuusuf [12J: 8)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, "Sesungguhnya

terdapat pada kisatr Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya beberapa

tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya tentang

kondisi mereka, ketika saudara-saudara Yusuf berkata, 
";\'tJ:"A,sesungguhnya Yusufdan saudara kandungnya (Bunyamin) 

" 
satu ibu,

'^;:"il;qq) it iA 'Lebih dicintai oleh avah kita daripada kita

sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang lant)'. Mereka

berkata, 'Padahal kita adalah kelompok yang berjumlah sebelas

orang." Disebut "golongan manusia" apabila mereka terdiri dari

sepuluh orang ke atas'. Ada juga yang mengatakan bafuwa batasnya

sampai lima belas orang, lafaztt itu (ushbah) tidak memiliki bentuk

tunggal, seperti lafazh an-nafar dan ar-rahth- ,#,*.A[EJ 3!,

,sesungguhnya ryah kita adalah dalam lceftcliruan yang nyota'.

Maksud mereka adalatr, 'sesungguhnya ayah kita, Ya'qub, benar-

benar berada dalam kekeliruan dalam hal mencintai Yusuf dan

saudara kandungnya (Bunyamin) daripada kita'."
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Penakwilan kami sesuai dengan perkataan para mufassir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18856. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad Al Anqazi menceritakan kepada kami dari

Asbath, dari As-Suddi, mengenai ayat, ;;VJ:,AU6 tt
Vqj ny'A*(Yaitu) ketika mereka berkata, 'sesungguhnya

Yusuf dan saudara kondungnya (Bunyamin) lebih dicintai

oleh ayah kita daripada kita sendiri'," ia berkata, "Maksud

mereka adalah Bunyamin."

Ia berkata, "Padahal mereka berjumlatr sepuluh orang."752

18857. ...ia berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepada

kami, ia berkata dari Asbath, dari As-Suddi, mengenai ayat,

&!(r,)EEJ 3L "sesungguhnya ayah kita adalah dalam

kekeliruan yang n1/ata," ia berkata, "Dalam kekeliruan

tentang perkara kita."753

18858. Yunus menceritakan

mengabarkan kepada

tentang firman Allah,

satu golongan (yang

kelompok."Tsa

kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

i;*i*; "Padahal kita (ini) adalah

htat)," ia berkata, "Al ushbaft adalah

00{E

752 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7DlO5) dan At Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3110).

'3t lbid
"t lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7?l}s),lbnu Jauzi dalam Zad At Masir (4/lE3),

dan Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al lfiun (3110).
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.$,3 :c1}K3 g );5 t3 Jr=C5 ;;)i ; stitj$l
'di6

"BuruthlahYusuf atmtbuanglah diake suatu daerah (ymrg

tak dil<enal) wPaya perhatimt ayahnru terhtmpah
kepadanru saia, dan sesudah iuhendaklahkarrru menjadi

orangorumg yangbaik,u

(Qs. Yuusuf [12]: 9)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Saudara-saudara

Yusuf berkata satu sama lain, 'Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke

suatu negeri'. Maksudnya adalah tempat yang lain. 'fiA'FE
'supoya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja'. Maksudnya

adalah agar perhatian ayahmu luput dari Yusuf, karena dia telatr

melupakan kita dan berpaling dari kita. 'd,tb-t)3.b1j,j{3, 'Oa"

sesudah itu hendaHah kamu menjadi orang-orang yang baik'.

Maksudnya adalah, bertobat dari pembunuhan yang telah mereka

perbuat terhadap Yusuf dan dari dosa yang telah mereka lakukan,

sesudah mereka bertobat karena telah membunuh Yusul lalu mereka

menjadi orang-orang yang baik.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan para ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18859. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Mutrammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, mengenai ayat, gA,F 3r.6ifi_,u J .biW
'us+i(i,.rrX.b13ft3 "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia

lre suatu daerah (yang tak dikenal) supcya perhatian ryahmu
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tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu

menjadi orang-orang yang baik," ia berkata, "Bertobatlah

kamu atas perbuataffnu. "Tss

(E(D{E

";; W- L.,.Ji ;.ti,r'l,il5 &ilfiil &TS i6

6# -!K"Y-t3l-ti
" Seor ang di antara mqeka bqlatar' J mtganlah l<frnuu

bunuhYu.anf, tetflpi masttkl<mtlah dialcc, dasm sutnTz'n

supdya dia dipungut olehbebuapa orang nrusafir, iika
l<anwhendakbqbuat'."

(Qs. Yuusuf [12]: 10)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, "Seseorang di

antara saudara Yusuf berkata, Aj'-!fii{ 'Janganlah lcamu bunuh

Yusuf .- Dikatakan bahwa yang mengatakan demikian adalah Rubail,

anak bibi Nabi Yusuf. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18860. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan. kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, Jl|-Wi
"Janganlah kamu bunuh Yusuf," Disebutkan kepada kami

batrwa Rubail adalah anak yang paling besar, dan dia anak

?55 tbnu Abi Hatim dalam tafsir (7D105) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3lll).

I
t

i
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bibi Nabi Yusuf. Dialah yang melarang mereka membunuh

Yusuf.756

18861. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

Allah, &j-W "Bunuhlah Yusuf. " Hingga firman-Nya, ;!
',4Yj ;X "Jika kamu hendak berbuat," ia berkata,

"Disebutkan kepadaku bahwa seseorang di antara mereka

yang berkata demikian adalah Rubail, saudara tertua dari

bani Ya'qub. Maksudnya lebih tua dari mereka dalam hal

memberikan pandangan dan pendap atJ157

18862. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, J:"j-Wi "Janganlah kamu bunuh Yusuf," ia

berkata, "Ia adalah saudaranya yang paling tua, anak bibinya

Nabi Yusuf. Dia melarang mereka untuk membunuh

Yusuf."758

Dikatakan pula bahw a yang mengatakan hal demikian adalah

Syam'un, salatr seorang di antara mereka. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18863. Al Mutsarura menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zubair menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ibnu

Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allah, iIXi &l;Si6

"5 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/l l), Al Baghawi dalam Ma'alim At'
Tarail (3/259), dan lbnu Jauzi dalam Zad Al Mosir (31185).

'5' Ibid.
75E Abdurrazzaq dalam tafsir Ql22l) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir OU06).



Slrch Yrusrf

1' tsl-
bunuh

"Seorong di antara mereka berlrata, 'Janganlah ksmu

Yusuf'. " Ia berkata, "Orang itu adalatr Syam'un."7se

Firman-Nya: qiii#eijil3 "Tetapi masukJranlah dia ke

dasar sumur. " Ia berkata, "Lemparkanlah dia ke dasar sumur yang

dalam sekiranya hilang berita tentangnya."

Para qurra' berselisih pendapat dalam membaca ayat tersebut.

Mayoritas qurra' Madinah membaca, i,Jr 9-.r? dengan

bentuk jamak.

Mayoritas ulama penjuru dunia Islam membaca, i;i,;#
dengan menunggalkan kata al ghayah.

Aku lebih menyukai bacaan itu dibaca dengan bentuk tunggal

(mufrad).760

At jub artinya sumur. Ada yang mengatakan bahwa itu
merupakan nama sebuatr sumur yang terletak di Baitul Maqdis.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18864. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, ,;iC

75e Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/l l), AI Baghawi dalam Ma'alim Ar
Tanzil (31259), dan lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/185).

7e Jumhur ulama membaca lJr i;.gl

Nafi memba ca'.-!ir pSti.

Al A'raj membaca '..iit 9s$ dengan tasydid pada hurufya. Lihat Ibnu Athiyah

dalam Al Muharrar Al lYajiz (3D22).
Mujahid, Hasan, dan Qatadah membaca '*.i, *" tanpa huruf a/rl Lihat lbnu

Jauzi dalam Zad Al Masir (4/185) dan Al Bahr Al Muhith 6n4q.
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Lf,ii*Ke dasar sumur," ia berkata, "Sumur yang terletak di

Baitul Maqdis."76l

18865. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, ##C "Ke dasar sumur, " ia berkata, "Sumur

yang terletak di Baitul Maqdis."762

Al ghayabah adalatr segala sesuatu yang tidak terlihat.

Sedangkan at jubb adalah sumur yang tidak berlapisJapis.T63

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para mufassir.

Mereka yang berpeqdapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18866. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, #*+Jre "Ke dasar sumur," pada sebagian

sisinya. Maksudnya pada bagian paling bawah.7tr

18867. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritalcan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, ;ifitS
+i$.;"i, "Tetapi masuklwnloh dia ke dasar sumur," ia

berkata, "Pada sebagian sisinya."76'

'6' Abdurrazzaq dalam tafsir (2D07), lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2107), dan At
Mawardi &lam An-Nukat wa Al lJyun (3112).

'a lbid
?t3 Tidatc begitu dalam, dan atlna adalah sumur yang dipagari dengan bebatuan.

Lihat Lisan Al Arab (cntri: crt ).

'il lbnu Abi Hatim dalam tafsir(7mOD.
,6t lbid

-@r



Surah Ylusuf

18868. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Watrhab menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Qatadah, riwayat yang sa*a.'66

18869. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Alldh, iJi # O',ji13 "fetopi masukkanlah

dia ke dasar sumur, " ia berkata, "Seorang yang paling besar,

yang menjadi pemimpin mereka yang mengatakan hal itu."

Ia berkata, uAl jubb merupakan nama sebuah sumur yang

terletak di negeri Syam."767

18870. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, ,*iir;iCijilS "fetapi masukJrantah dia ke dasar

sumur, " yakni sumur.768

18871. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, "Al jubb adalah sumur."T6e

'6 tbid.

'6' lbnu Abi Hatim dalam tafsir ]m\q.7a As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (4/E), dan ia menisbatkannya kepada

Abu Asy-syaikh serta lbnu Al Mundzir.
76e As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (4/509), dan ia hanya menisbatkannya

kepada lbnu Jarir.
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Firman-Nya: 't3q)i,;4'^Ltrii- *Supqta dia dipungut oleh

beberapa orang musafir." Ia berkata, "AgBr diambil oleh sebagian

musafir yang lewat."

'qW iK;t\*Jifu kamu hendak berbuat-" Ia berkata, "Jika

kamu hendak mengerjakan apa yang telah aku katakan kepadamu."

Disebutkan batrwa sebagian orang asing akan memungutnya.

18872. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

rnenceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Allah, dq)i;4'^L$'-"Supaya dia dipungut

oleh beberapa orang musafir," ia berkata, "Orang-orang

- yang menemukannya adalatr sebagian dari orang asing."770

Disebutkan dari Al Hasan Al Bashri, batrwa ia membaca

ayat, br-)r';af.lLiX "supaya dia dipungut oleh beberapa

orang musafir," dengan huruf ,4.771

18873. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Harun, dari Mathar Al Warraq,

dari Al Hasan.772

Pendapat Al Hasan seakan-akan menlatsniyaft-kan beberapa

orang musaftr, hingga menjadikan'kata kerja sebagiannya menjadi

kata kerjanya. Bangsa Arab metakukan hal itu pada l&abor lcana yang

bersandar pada mu'annafs, menjadikan khabar-nya dari sebagian

m lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/lt5).,, Lihat lbnu Jauzi dalamzad Al Masir (4/185). Al Hasan, Qatadah, dan lbnu Amir

membasa t*. nt Qurthubi M|am Al Jami' li Ahkam At Qar'on (9/t33).

'n lbid.
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menjadi khabar

berikut ini:

keseluruhan. Pendapat itu seperti perkataan penyair

t t c., , . , ,- tr, .l

...d dJrl d4i*Jl -f Gtl

"Aht melihat berjalannya tahun-tahun telah banyak mengambil

dariku, sebagaimana sinar mulai redup dari rembulan."773

Ia berkata: o-31j.--i( mgrupakan permulaan khabar tentang

seseorang, karena berita tentang orang itu meliputi berita tentang

tahun. Sebagaimana perkataan penyair yang lain:

die;t;o ..."t?

"Apabila seorang pemimpin di antara mereka meninggal dunia,

niscaya seorang pemimpin lainrrya akan bangkit,

lalu penduduk negeri dan penghuni gereja mendelratinya."T1a

Ia berkata r'ejL.:ti "mendekatinya" dan informasi tentang

penduduk negeri, karena khabar tentang mereka seperti khabar

tentang sebuah negeri. Orang yang mengatakan demikian tidak

berkata, "Lalu anak yang bernama Hind itu mendekatinya," karena

seorang anak tidak diterima dari segi pembicaraan yang tidak

Bpit ini milik Jarir. Lihat Diwan (hal. 341), dengan riwayat:

. )t!,.u jr:].t *t L? l2'idi ;);tt,; ol,

"Beberapa tahun telah dilm,ati, mereka telah mengambilnya dorilru,
sebagaimana bulan mulai meredupkan cahayanya. "

Lafazh ir.Jr adalah akhir malam dari tanggal bulan terakhir, karena pada waktu

itu bulan telah tertutup dan tersembunyi.
Disebutkan oleh Abu Ubaidah dalam Majm Al Qur'an (l/98) dan lbnu Athiyah
dalam Al Muhanar Al llajiz (31223).

Ibnu Athiyah menyebutkan bait ini dalam Al Muhorrar Al Wajiz QnB) dan Al
Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (2137).

l>t+' u )t;Jt rui tK

?u"* ,44 -C tiy
zlt

d.tsJts 6?t JPi
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menunjukkan tentang Hind, sebagaimana khabar yang menunjukkan

tentang negeri yang berkenaan dengan penduduknya. Oleh karena itu,

sekalipun dikatakan, "Penduduk negeri mendekatinya", namun hal itu

telah diketahui karena itu merupakan informasi tentang penduduk

negeri. Begitu juga dengan beberapa musafir, biarpun beberapa orang

telah menemukannya, namun tetap akan dikatakan, "Musafir

menemukannya,,, guna mengetahui bahwa hal demikian merupakan

khabar tentang sebagian atau keseluruhan, sebab hal tersebut

menunjukk an khabar tentang musafi r.

{srDs

@ t ;;i fr'uf &i,& wl3{ Jifi6i-1}6
" Mercla b erl<ata,' W ahai Ay ah karni, ap a s eb abny a li'r;rrrnt

tidak rnem1 q c uy di l&rni terhadap Y us-uf , p adahal

s e swnggulvry o kami adal ah or ang' ar cmg y olrlg mengingpni

kebail<an bag1nya."

(Qs. Yuusuf [12]: 11)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT ber{irman, "Ketika saudara-

saudara Yusuf telah berkonspirasi dan sepakat untuk memisatrkan

Yusuf dengan ayahnya (Ya'qub), mereka berkata kepada bapak

mereka, ltj-&l3rYl ACWV 'llahai Ayah kami, apa sebabnva

lramu tidak mempercayai lrnmi terhadap Yusuf'. Biarkanlah ia ikut

bersama kami bila kami pergi keluar kota menuju padang pasir,

karena kami akan menjaga dan menyenangkan hatinya'"

sss
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fruV$r-ii.itt"s6,,;vj
"Biarkanlah dia pergtbersamakarnibesok pagt, agar dia
(dapat) bersenmtg-sencmg don (dapat) bermain.main, dan

se sungguhrry a karni p dsti menj agany a.,,

(Qs. Yuusuf [12] : tZ)

Abu Ja'far berkata: para qurra' berserisih pendapat
mengenai bacaan ayat tersebut.

Mayoritas qurra' Madinah membaca, i .{Jej-,,Agar dia
(dap at) ber s e nang- s e nang dan (dapat) b er main-main,, -dengan meng-
lrasrah-kan huruf ain pada kalimat {i- a* dengan huruf ya pada
kalimat -45 Ej- "Agar dia (dapat)-brrrrrorg-renang dan (dapat)
bermain-main," dengan makna 'J*i;- yngdiambil dari bentuk u,atlt
yakni \r4)i -jil6'4t)! "Aku menggembara.,, seakan-akan maksud
pembicaraan mereka adalah, biarkanlah dia pergi bersama kami besok
pagi, agar dia dapat menggembara unta dan bermain-main. iiul:
'.iu{J u D a n s e sun g gu hny a lca m i p a s t i m e nj a g any a.,,

Mayoritas ahti Kufah membaca, -:.{38:-6SA;,^V:\
"Biarlranlah dia pergi bersama kami besok pagi, Sar dia (dapat)
bersenang-senang dan (dapat) bermain-main," dengan meletakkan
huruf ya pada kedua kalimat $x-3,!. dan dengan men-sukun-kan
huruf aln. Diambil dari perkataan mereka, "Fulan menghambur-
hamburkan hartanya apabila ia bermain-main dan bersenang-senang,
serta membelanjakannya menurut hawa nafsunya." Juga ungkapan
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semacam itu telatr menjadi sebuah adagium yang masyhur, yakni

'^;31tj,"t dan disebutkan dari ucapan Al Quthami:

G(St qJ, ,tu.W r-;) . ,p ?'-rJt":r:fJ. f;ri

"Apalcah htfu, sesudah kemat'on menolakla4

dan sesudah memberikanmu seratus unla."776

Sebagian ahli qira ar Bahsrah membaca, 'e'; dengan huruf

,ur, ,,--i]J.i dengan huruf nun pada kedua kalimat tersebut, dan men-

sulatn-kathuruf ain pada kalimat {-i.
18874. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Harun, ia berkata: Abu Amr

77s lbnu Katsir m6mbaca: *iL'1 gff dengan meletakkan huruf nun pada kedua kata

tersebut, kasrahpada huruf ain, serta men'iazam-kan huruf Da.

Diriwayatkan puta dari tbnu Katsir bahwa bacaan '.'j tersebut merupakan bacaan

yang digunakan oleh Ja'far bin Muhammad.

Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i membaca #3 ei Al Ala bin Sababah

membaca 'vi;-: €i dengan me'rafa'-kan huruf Da dengan pasti. Mujahid dan

Qatadah membaca gj dengan harakat dhammah pada huruf nun serla kasrah

pada huruf ta, dan kalimat LnU dengan huruf nun, serta menTuam-kan huruf Da.

Pada sebagian riwayat Ibnu Katsir, dibaca,.pU dengan menetapkan hurufya.'

Abu Raja membaca li dengan harakat dhammah pada hurufya, dan men-iazam-

kan huruf ain, sedangkan pada kalimat 
"+''t'- 

dengan hurufya dan menTazamkan

huruf ba. Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al ll/aiiz (3D24).

Perumpamaan pada kalimat z;$r2'-riilr terdapat dalam kamus Al Muhith-
,16 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UWn (3/13), Al Qurthubi dalam Al Jami' li

Ahkam Al Qur'an (9/139), dan Al Ashfahani dalam Al Aghani (24144), telah

terdahulu periwayatannya dalam bab basmalah, dan itu diambil dari syair Al

Quthami, mengenai Zufar bin Al Harits Al Kailani, seorang tawanan perang,

kemudian ia diberikan kebebasan dan diberi seratus unta, serta dikembalikan

semua hartanya.

{ilr
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membaca, ,,-*t d:j dengan huruf nun. la berkata: Aku
berkata kepada Abu Amr, "Bagaimana mereka dapat

mengatakan bermain-main "i-jiii" padahal mereka para

nabi?" Ia berkata, "Pada saat itu mereka belum menjadi

nabi."777

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang tepat dalam

membaca ayat tersebut adalah yang dibaca dengan menempatkan

hurufya pada kedua kalimat ,*i;t{! tersebut, dan men-jazam-kan
huruf ain pada kalimat iii, kar"na kaum. Mereka telah meminta ayah

mereka untuk membiarkan Yusuf bersama mereka, padahal mereka

telatr menipu ayahnya dengan permintaan mereka itu. Permintaan

tersebut adalatr membiarkan Yusuf bersenang-senang, bergembira,

dan bekerja sama. Mereka pergi ke padang pasir dan bermain-main di
tempat yang lapang di sana, bukan berita mengenai diri mereka

sendiri. Pendapat ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para atrli

tafsir, mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut ini:

18875. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah, ;1fi-34:-$.a6'^DJ "Biarkanlah dia pergi
bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-

senang dan (dapat) bermoin-main," ia berkata, "Berusaha

dan bekerj a.n778

"' Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al tyajiz (3t224) dan Ar eurthubi daram
Al Jami' li Ahlum Al Qur'an (9/138, 139).

"8 Lihat lbnu Jauzi dalim Zad Al Masir (4fi8'l), dari eatadah, serta Al Mawardi
dalam An-Nukat wa Al lJyun (3112).
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18876. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman Allah, $ii3!:- "Agar dia (dapat)

bersenang-senang dan (dapat) bermain-main," ia berkata,

"Bermain-main, bekerja, dan berus aha."779

18877. Bisyr menceritakan

menceritakan kepada

kepada

kami, ia

kami; ia berkata: Yazid

berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 6,'i"J
-:i;3{5-t:* "Biarkanlah dia pergi bersama kami besok

pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat)

bermain-main," ia berkata, "Beraktivitas dan bermain-

main."7Eo

18878. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Qatadah, riwayat yang serupa.78l

18879. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, -438j-
"Agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-

main, " ia berkata, "Berusaha dan bermain-main."782

18880. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

] t itrat At Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3fi2).
7E0 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (Zl2lol), Al Mawardi dalam An-Nukat wa At lryun

(3112), lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41187), dan Abdurrazzaq daram tafsir
QDIT\.

't' Ibid.
nz lbid.
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menceritakan kepadaku dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

mengenai ayat, -#3Ej- "Agar dia (dapat) bersenang-

senang dan (dapat) bermain-main," iaberkata, "Bermain dan

bersenda-gurau."7t3

18881. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, mengenai ayat, Si;38:- "Agar dia

(dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main," ia

berkata, "Bermain dan bersenda-gurau."784

18882. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat,

-!)$Er-"Agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat)

b ermain-main, " ia berkata, "Beraktivitas dan bermain-main. "

18883. ...ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Asbath,

dari As-Suddi, mengenai ayat, $3;3i:]l,ag'^Vj
"Biarkanlah dia pergi bersama lumi besok pag4 agar dia
(dapat) bersenang-senang dan (dapa) bermain-main, " yakni

bersenda-gurau.785

18884. ...ia berkata: Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari

Syaiban, dari Qatadatr, tentang firman Allah, 15.a6'1DJ

4i;-3(!5-*nUrUnlah dia pergi bersama lcami besok pagi,

]83 At Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3t12).

'* Ibid.

't' Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3D61) dan Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uytn (3112).
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agar dia (dapat) bersenang'senang dan (dapat) bermain-

main," ia berkata, "Beraktivitas dan beriman-main."786

18885. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Nu'aim bin

Dhamdham Al Amiri berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

bin Mazatrim berkata, mengenai ayat, 'ei-$319,'^l4f

-i(S"Biarkanlah dia pergi bersama lrami besok pagi, agar

dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main," ia

berkata, "Berusaha dan beraktivitas. "TsT

Seakan-akan orang yang membaca ayat, :'$'ei-"Agar dia

(dapa\ bersenong-senang dan (dapat) bermain'moin," dengan meng-

kasrah-kanhuruf ain pada kata gfi, menakwilkannya sebagai berikut:

18886. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, -!i3-3'gi:5.aW'irJ "Btarkantah

dia pergi bersama lrami besok pagi, agar dia (dapat)

bersenang-senang dan (dapat) bermain-main," ia berkata,

"Menggembalakan kambingnya, memperhatikan dan

merenung, lalu ia dapat mengetatrui apa yang seharusnya

diketatrui seorang laki-1aki."788

Mujatrid mengatakan hal yang dernikian pada riwayat berikut

18887. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

"u lbid.

'E' Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3112).

'88lbnu Abi Hatim dalam tafsir QnlDS).
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Mujatrid, tentang firman Allah, ii "Kamt dapat bersenang-

senong. " Maksudnya adalatr saling melindungi. Natalala'u

, artinya kami saling menjaga.Tse

18888. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, {} "Ko t dapat bersenang-

senang," ia berkata, "Menjaga safu sama lain, dan kami

saling melindungi. "Teo

18889. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin

Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang serupa.7er

18890. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, riwayat yang serupa.7e2

Abu Ja'far berkata: Penakwilan kalimat tersebut adalah,

biarkanlatr dia pergi bersama kami besok pagi, agar kami dapat

bermain-main, bersenda-gurau, dan bersenang-senang. Kami akan

ile Mulahid datam tafsir (hal. 393), Ibnu Abi Hatim datam tafsir (712107), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyan (3112).N lbid.

'e' Ibid.
7e2 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2l}7) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun (3112).
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pergi ke padang pasir. Kami akan menjaganya agar ia tidak menemui

sesuatu yang dapat menYakitinYa.

{EOO

'^1 lv u $i LLt- ; 3(t-jl3 .*.1F i 6 -d'i,4

@5Jte
"Bsrl<,ata Y a' qtrb, 'sesznggulrr.ya l<,epugian lcanu bqsatna
Yuatf arnatmenyedihl<frrlkudanal<ulchawatirlcalau'lalau
dia dimakmt suigala, sedtng l<annl lengah dmipadmtya' ."

(Qs. Yuusuf [12]: 13)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirlnan, "Ya'qub berkata

kepada mereka, 'Aku akan bersedih apabila kalian membawanya

pergi bersama-sama kalian ke padang pasir, karena aku takut serigala

akan memakannya saat kalian sedang lengah serta tidak mengetahui

hal tersebut'."

&q04e

'u{i $y-tiyi}" t :'3 4 ri[:j, A $c
"Mq ela b qkata,' J ika ia b enm.b enm dimal<mr s uigalo,
s edmrg karni golongan (y ang liolrlrt)' sesungguhny a lrolmi

l,alru demikian adalah ararlg-orang yang mertrgi'."

(Qs. Yuusuf [12] t l4l

i,.J6,

-
E



l
Sr.ilh Yrn$d

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, "Saudara-saudara

Yusuf berkata kepada ayah mereka (Ya'qub), 'Jika di padang pasir

Yusuf bisa dimangsa serigala, padahal kami sebelas orang yang kuat

selalu menjaga dan melindunginya.'b{i(:18; "sesungguhnya

lrami l<alau demiWan adalah orang-orang yang merugi. " Maksudnya,

apabila memang terjadi hal itu, maka mereka benar-benar merupakan

orang-orang yang lemah dan pecundang.

{DS{S

olLVf, 4t, ;,* e U?;* I riAs . erl;Si fr
-bi;J,-{ 

;rrr& a;\ Ar$
"Mal<fl tatlcala mqel<a malnbawanya ilan sepalat

memas:.tklrannyalr,eilasmsurnur(lalumqel<anasttkl<art
dia), don (di wdcar ilia sudah dalan sumtlr) Karni

wahytlan lnpad" Yusuf, 'Sesungguhrryo lornu okan
mencqital<an lnpad" mqeka pubuatan mqela ini, sedmtg

mqeka tiada ingat lagi' .u

(Qs. Yuusuf [12]:15)

Abu Ja'far berkata: Dalam ayat tersebut terdapat kalimat

yang dihilangkan penyebutannya, karena sudah cukup dengan kalimat

yang telah tertera dengan jelas dan tidak perlu lagi memperlihatkan

kalimat yang telah ditinggalkan itu. Kalimat itu adalah 'Q-ptr'ri;tr6

"Lalu ia membiarkannya bersama-sama dengan mereka," tatkala

mereka membawa Yusuf. 'tfi;l; "Dan sepakat." Mereka sepakat dan
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berniat. *J#AlLL-ol "Memasulrlronnya lu dasar sumur (alu

mere l<a masukAan dia). "

Hal itu dijelaskan pada riwayat berikut ini:

18891. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, mengenai ayat, .r,l$i 6 -Ug 4l"sesungguhnya

lrepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanlat," ia

berkata: Ya'qub berkata, "Aku tidak akan membiarkan kalian

membawanya bersama kalian, karena aku khawatir serigala

akan memakannya saat kalian sedang lengah." '1!-l e$C
'b{; (+ iit 1# 'b33 5si *Mere*a ber*ota, 'Ji*a ia

.benar.benardimalanserigala,sedangkamigolongan(yang

hlat),sesungguhnyakomikalaudemikianadalahorang-
orangyangmerllgi'.',Beliaupunmengizinkanmereka
membawanyapergi.Merekalalumembawanya(Yusuf)
pergi,danitumerupakansebuatrkemuliaanatasmereka
(karena Yusuf bersama mereka)'

Tatkala mereka telah tiba di tempat tduan, mereka mulai

memperlihatkan sikap bermusuhan kepadanya. Seorang

saudaranya mulai memukul dirinya, lalu yang lain pun ikut

memukulinya, hingga ia melihat tidak ada rasa kasih sayang

di antara mereka. Mereka memukulnya hingga nyaris

membunuhnya, membuatnya berteriak, seraya berkata'

"WahaiAyahku,Ya'qub,seandainyaengkaumelihatapa
yang telah diperbuat anak-anakmu, saudara tiriku." Tatkala

mereka hampir membunuhnya, Yahudza berkata, "Bukankatt

aku telah memberikan kepercayaanku kepada kalian agar

tidak membunuhnya?" Mereka lalu pergi ke sebuah sumur
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untuk melemparkannya ke dasar sumur tersebut. Mereka

menjulurkannya ke dalam sumur, ia berpegangan pada tepi

surnur, lalu mereka mengikat kedua tangannya dan

melepaskan bajunya, ia berkata, 'Wahai saudaraku,

kembalikanlah bajuku, karena baju itu yang dapat

melindungiku dari dinginnya air sumur!" Mereka berkata:

"Mintalatr kepada matahari, bulan dan sebelas bintang yang

menyembahmu!" Ia berkata, "Aku tidak melihat apa-apa!"

Lalu mereka membawanya ke dalam sutnur, hingga ketika

tefph sampai batas tengah surnur, mereka melemparkannya,

karena mengingikan kematiannya, padatral dasar sumur itu
masih ada aimya, hingga Yusuf jatuh ke dalam sumur

tersebut.

Beliau terbangun dari kejatuhan tadi. Ia berkata, "Ketika
mereka melemparkannya ke dasar stunur, beliau menangis

memanggil-manggil mereka, mengira batrwa ia akan

mendapatkan belas kasihan dari mereka, lalu ia memanggil-

manggil mereka, padahal mereka ingin melemparkan batu,

mereka hendak membunuhnya, lalu Yahudza berdiri

menghalangi mereka, seraya berkata, "Aku telah

memberikan kepercayaan kepada kalian untuk tidak
membunuhnya!" Yahudza datang membawakan makanan

untuknya.7e3

D' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (?D108,2109) dan tbnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/t89, t90).

-
|lso-I-
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Firman-Nya: fi;l:r;;!i(f' uMaka tatpala merelw

membau,anya dan sepalrat", lalu dimasukkan huruf rryaz untuk

menjadi jawab, sebagaimana senandung Amr Al Qais:

W ;lt-ai L1i f ob; U ...o,.i1';it -eC €;l ui
,,Ketilra lrami tiba di halaman lumpung pastilah kami menunduk

menutupi tenghtk ttami di belalrang. "Tea

Lalu dimasukkan huruf waar untuk menjadi jawab

maksud pembicaraannya adalah, "Tatkala kami tiba di

kampung, pastilah kami tunduk." Seperti itulah makna ayat,

TSy.r*Maka tatkala mereka membau'anya dan sepaltat,

lafazh rfii berkedudukan sebagai jawab.

Firman-Nya: ?A i!# "lyVL "Kami wahvukan

kepada Yusuf,, 'sesungguhnya lwmu akan menceritalan kcpada

merela perbuatan merela'." la berkata, "Kami wahyukan kepada

Yusuf, 'sesungguhnya kamu akan mengabarkan mereka tentang

perbuatan mereka ini'. Perbuatan mereka terhadapmu. '"4fr-{ {)
'sedang merela tiada ingat lagi'.."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

ayat, ';t4)j5-J fi "sedang merela tiada ingat lagr."

Sebagian berpendapat batrwa maksud ayat tersebut adalah,

sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Yusuf agat

memberitahukan saudara-saudaranya perihal perbuatan mereka

* Bait yang masyhur dalam mu'allaqat-nya, dan permulaan baitnya yaitu:

h:;i J?lt G.,s,:lr g*. )f, V, ui t'o, * ti
"Ia mendatangi tempat yang tinggi karena leringat dengan kekasih dan rumah,

menjadi bengkok karena terjatuh di antara masuk dan keluar."
Lihat Ad-Diwan (hal. 3l).

r-i,iaan

lapangan

V,;'Yr
" karena



$.rd Yrflnd

terhadap dirinya, yaitu melemparkannya ke dasar sumur, dan

menjualnya, serta segala sesuatu yang telatr mereka perbuat

terhadapnya, sedangkan saudara-saudaranya itu tidak mengetatrui

watryu Allatr yang telatr disampaikan kepadanya mengenai cerita

tersebut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

18892. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, *5LV1 "Kami wahyukan

kcpada Yusuf,," Maksudnya adalatr kepada Nabi Yusuf.7e5

18893. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hu&aifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, tLt, bi\ i45 *5y-G:V
"Kami wahytlran kepada Yusuf,, 'Sesungguhnya lumu akan

menceritakan lcepada mereka perbuatan mereka ini'." la

berkata, "Kami wahyukan kepada Yusuf, 'sesungguhnya

kamu akan memberitahukan kepada saudara-saudar"*,rr .,796

18894. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, *\yV:V
'a#-'! $ta& bA i!41 "Kami wahytpan lrepada

Yusuf 'sesungguhnya lamu akan menceritalun l<epada

'' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2l}9),lbnu Jauzi dalamZadAl Masir (4ll9l),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3114).

M tbtd.
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mereka perbuatan mereka ini, sedang merelu tiada ingat

lagi'." Ia berkata, "Menyampaikan watryu kepada Yusuf,

pada saat ia sedang berada di dasar sumur, bahwa ia akan

memberitahukan mereka perihal perbuatan mereka,

sedangkan mereka tidak mengetatrui watryu tersebut."7e7

18895. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujatrid berkata,

tentang firman Allah, altV$ "Kami wahytkan kepada

Yusuf," ia berkata, "Kepada Yusuf."7e8

Pendapat lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut

adalatr, Kami watryukan kepada Yusuf tentang perbuatan saudara-

saudaranya terhadap dirinya, sedangkan saudara-saudaranya itu tidak

mengetahui pemberitahuan Allah kepadanya mengenai hal tersebut.

Mereka yang berpendapat demikian menyebu&an riwayat riwayat

berikut ini:

18896. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, *lyV:L
'ai;'i'l {;tS bA ;i!# "Kami wahyukan trepada

Yusuf, 'Sesungguhrrya kamu akan menceritakan kepada

merela perbuatan mereka ini, sedang merelra tiada ingat

lagi'." Maksudnya adalah, dengan apa yang disampaikan

Allah kepada Yusuf mengenai perihal mereka, pada saat ia

berada di dalam sumur.Ts

n' IbidN tbidD Ibnu Abi Hatim datam tafsir (7DlO9) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UyunQll$.
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18897. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah, $t$\-t
1,ii'-{;f,tr, A;\ il4! "Kami wattvuran kepada

Yusuf, 'sesungguhnya kamu al<an menceritakan kepada

merelca perbuatan mereka ini, sedang merelra tiada ingat

lagi'." Ia berkata, "Allah menyampaikan watryu kepada

Yusuf pada saat ia berada di dalam sumur, agar ia

menceritakan kepada mereka tentang perbuatan mereka

terhadapnya, sedangkan mereka tidak mengatahui wahyu

tersebut."80'

18898. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

dengan riwayat yang serupa. Hanya saj4 ia berkata, "Agar ia

memberitahukan kepada mereka'"80!

Pendapat lain mengatakan batrwa maksud ayat tersebut adalah,

Yusuf akan mengabarkan kepada mereka tentang perbuatan mereka

terhadapnya, sedangkan mereka tidak mengetahui bahwa orang itu

adalatr Yusuf. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

18899. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, -q)ji-\ gt
"sedang mereka tiada ingat lagi," ia berkata, "Pada saat

tm Abdurrazzaq dalam tafsir (2t207), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712109), dan Al

Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun (3114).
8o' Ibid
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mereka tidak dapat mengenali lagi bahwa itu adalah

Yusuf."8o2

18900. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AMul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Shadaqatr bin Ubadatt

Al Asadi803 menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia

berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Ketika

saudara-saudara Yusuf masuk, Yusuf langsung mengenali

mereka, namun mereka tidak mengenalinya. Yusuf lalu

berkata, 'Takaran ini memberitatruku bahwa kalian memiliki

seorang saudara satu ayah bernama Yusuf ia sangat

disayangi oleh bapak kalian, lalu kalian melemparnya ke

dalam sumur. Kemudian kalian bersepakat dan megatakan

kepada bapak kalian batrwa saudara kalian yang bernama

Yusuf itu telah dimangsa serigala, dan kalian datang

menghadap bapak kalian dengan membawa baju yang

berlumuran darah palsu."

Ibnu Abbas berkata, "Satu sama lain lalu berkata,

'Sesungguhnya takaran itu benar-benar memberitahukannya

perihal kalian'."

Ibnu Abbas berkata, "Sepengetahuan kami, ayat ini hanya

diturunkan kepada mereka, 'ai:.i{ iils Art #

802 Al Ma*ardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/14) dan lbnu Athiyah dalam At
Muharrar Al Wajiz (2D26).

to3 Dia adalah Shadaqah bin Ubadah bin Nusyaith Al Asadi, meriwayatkan dari
ayahnya, Laits bin Abi Muslim, dan sejumlah penduduk Bashrah. Harimi bin
Hafsh dan Musa bin Isma'il meriwayatkan tentang dirinya.
Lihat Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat (81320) dan Al Bukhari dalam ArTarikh Al
Kabir (4D97).



$lrreh Yrnsrd

'Sesungguhnya lcamu alun menceritakan kcpada merelw

perbuatan merel<a ini, sedang merela tiada ingat lagi'.'EM

ooo

i;6y:*e'u:"# 
c...,'t fryT,(k-!J 6 @ <rk-:,\rp[J 35i:. :

e,${1 c"-b,','itujj
qr.,+Lk-

"Kenwdimr mer.el<a datangkepada ayah mqelca ili sore hmi
s anbil menangis, Mq eka b qlata,' W ahai ay ah t<ani,
sesr.nggulmyal,amiPqsrbqlortba.lornbadfrnl(ani

tinggalkan Yusluif di delat bmang.buang l<fini, lalu dia
dimakan suigala; dan karru sel<ali.lcali tidak al<frrr pucaya

lnpodo lrr;l'nrri, selalipun l<frni adolah or(mg. orang
yangbettaf ."

(Qs. Yuusuf [2]: 16.17l
, ! :-,

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, "Saudara-saudara

Yusuf datang kepada ayah mereka sesudah mereka melemparkan

Yuzuf ke dasar sumur, Ok-ie "Di sore hari sambil menangis. "

Dikatakan batrwa makna ayat, :*3 "Berlomba-lomba,"
adalah, kami membuat perlombaan untuk kompetisi. Sebagaimana

disebutkan pada riwayat berikut ini:

u Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QU62)dan lbnu Katsir dalam tafsir (8/19,20).
Iljam adalah bejana untuk minum atau meletakkan makanan, yang terbuat dari
perak dan yang sejenisnya.
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l890l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Mutrammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata,

"Mereka datang kepada ayah mereka pada waktu sore hari

sambil menangis. Tatkala beliau mendengar suara mereka,

beliau merasa takut dan khawatir, maka ia berkata, 'Wahai

Anakku, ada apa dengan kalian? Apakatr terjadi sesuatu

dengan kambing-kambing kalian'? Mereka menjawab,

'Tidak!' Ia berkata, 'Lalu apa yang terjadi pada Yusuf?'

Mereka berkata, *.'^rr,'^',j-lUj; :#6'rf!1(k-
\4i'lEU 'laahai Ayah lami, sesungguhnya lami pergi

berlombaJomba dan kami tinggallcan Yusuf di dekat barang-

barang lami, lalu dia dimalwn serigala'. Lelaki tua itu
(Ya'qub) pun menangis dan berteriak-teriak dengan suaranya

yang lantang, seraya berkata, 'Di mana bajunya?' Mereka

lalu memberikan baju yang telatr dilumuri dengan darah

palsu. Yaqub pun mengambil baju itu dan mengusapkan baju

itu ke mukany4 kemudian menangis hingga wajahnya

berubatr karena terkena darah yang melekat di baju'."805

Firman-Nya: 6 y.*'.iYt "Dan kamu sekati'kati tidak

alcan percaya kepada l(ami." Mereka berkata, "Engkau tidak akan

pernatr percaya kepada kami tentang apa yang kami katakan mengenai

Yusuf yang telah diterkam seriga. ite.aL(z- jt *S"notipun kami

adalah orang-orang yang benar. " Sebagaimana dijelaskan pada

riwayat berikut ini:

8oi Ibnu AbiHatim datam tafsir QAl|).
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18902. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Mutrammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, mengenai ayat, 6 y:*6US "Dan kamu sekati-kati

tidak akan percaya kcpada kami," ia berkata, "Membenarkan

kami."8o6

[Jika ada yang berkata: Bagaimana ia dapat berkata, "Kendati

kami adalah orang-orang yang benar." Serta firman-Nya]:807 ('^it
G,+L"Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Maka itu

karena adakalanya berita tentang mereka, yang menerangkan bahwa

mereka orang-orang yang tidak jujur, disebabkan oleh kedustaan diri
mereka sendiri, atau sebuatr pemberitaan dari ayatr mereka, bahwa

ayah mereka tidak mempercayai mereka, sekalipun mereka telah

berusaha meyakinkannya. Dari sini dapat dipahami batrwa kalau saja

mereka berkata jujur kepada bapak mereka, maka tentu bapak mereka

pun akan mempercayai mereka.

Dikatakan batrwa maknanya bukanlah salatr satu di antara

keduanya, dan maknanya adalah, "Engkau juga tidak akan pernah

percaya kepada kami, biarpun kami orang-orang yang benar, karena

engkau telah berburuk sangka kepada kami dan engkau menuduh

kami."tot

ssa

ffi Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit (21414) dan As-Sam'ani dalam tafsir
(3/15).

807 Menjadi idhafah yang menjelaskan rangkaian kalimat tersebut, dan kami telah
menemukan serta menyepakati apa yang disebutkan dalam manuskrip yang telah
dvtahqiq oleh Syaikh Mahmud Muhammad Syakir. Namun barangkali
manuskrip tersebut telah hilang.

to8 Muiahid dalam tafsir (hal. 393), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2ll l), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/15).
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"Mel":elio datang rnertbawabaiu ganinrya (yarrg

buhrrnu an) dangon dm ah palsu,. Y a' qub bqkata,

' S ebenarrry o dirirrw sendirilah y drJg menandmtg baik
perbuatan (yat gbun*) itu; mal<akesabarart yangbaik

iatlah (l<esabaranlcu). Dan Nlah saialah yang ilirnohon

petalongart Nyo tuhadap apa yang l<anu cqitrllroin."

(Qs. Yuusuf [12]: 18)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfiilnan, .#& t'.6
gSl+ "Merelra datang membau'a baju gamisnya (yang

berlumuran) dengan darah palsu." Allah menyebutnya dengan

kepalsuan, karena orang-orang yang datang membawa baju gamisnya

adalah orang-orang yang berdusta. Mereka berkata kepada Ya'qub,

"Ini adalah darah Yusuf." Padahal itu bukan darahnya, karena

sebenarnya itu darah anak kambing. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18903. Ahmad bin Abdushshamad Al Anshari menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Usamatr menceritakan kepada

kami dari Syibil, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, ySA.6& t:tt "Mereka datang

membawa baju gamisnyo (yang berlumuran) dengan darah

palsu," ia berkata, "Darah anak kambing."to'

TdrArh-lfdbari

8@ As-sakhlah adalah anak kambing darijenis dha'n dan ma'az, baik jantan maupun

betina. Lihat Al-Lisan (entri: J'*-).
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18904. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, VSA.#& iW
"Mereka datang membav,a baju gamisnya (yang

berlumuran) dengan darah palsu," ia berkata, "Darah anak

. kambing."to

18905. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ySA "Dengan darah

palsu," ia berkata, "Darah anak kambing, atau kambing

domba."8tl

18906. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
'' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, ySA "Dengan darah

palsu," ia berkata" "Darah anak kambing domba."8l2

18907. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, gSA"Dengan darah palsu," ia berkata, "Darah

anak kambing domba."8l3

t'o Muiahid datam tafsir (hat. 393) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(3/r5).

'tr lbid.
't2 lbid.
tr3 lbid
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18909. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Israil, dari

Simak, dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

gSA"Dengan darah polsu," ia berkata, 'lDengan darah

anak kambing."t'o

18910. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, ia berkata, "Mereka menyembelih seekor anak

kambing, kemudian melumuri baju gamis Yusuf dengan

darah tersebut. Mereka lalu menemui ayah mereka. Ya'qub

lalu berkata, 'Jika ini benar-benar perbuatan serigala, berarti

ia serigala yang penyaymB, karena bagaimana mungkin ia

memakan dagingnya dan tidak mengoyak bajunya sama

sekali?! Wahai anakku, watrai Yusul apa yang telah

dilakukan oleh saudara tirimu terhadapmu: 2rr8 I 5

l89ll. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, & iW
ii{ri;$ -rJe -La-r!,. -, t-2-. 3 "Merela datang membmta baju gamisnya

(yang berlumuran) dengan darah palsu," ia berkata,

"Seandainya binatang buas menerkamnya, tentulah baju

gamisnya itu terkoyak."8 I 6

8fn Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2lll), Abdurrazzaq dalam tafsir (2nOD, dan At
Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (9/148).

Er5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dlll).
8f6 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qmn) dan Ibnu Jauzi datam Zad Al Masir

(4n93).

'Nt
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l8gl2. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ktralid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami, dengan isnad-nya, dari

Ibnu Abbas seperti itu, hanya saja ia berkata, "Sekiranya

serigala menerkamnya, pastilah baju gamisnya itu

,, terkoy6L.rr8l7

18913. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suryan menceritakan kepada kami dari Simak, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 4-4{" ){6
gSA "Merela datang memba'n'a baju gamisnya (yang

berlumuran) dengan darah palsu," ia berkata, "Sekiranya

serigala menerkamnya, pastilah sudatr robek (bajunya). "8 
I 8

18914. Ubadillatr bin Abi Ziyad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Utsman bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qunatr menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata,

"Baju gamis Yusuf diberikan kepada Ya'qub, lalu ia
memperhatikan baju tersebut, melihat bekas darah tersebut,

namun tidak melihat ada robekan sama sekali." Ia lalu

berkata, "Wahai anakku, aku tidak pernah menemukan

seekor serigala yang lemah-lembut dan memiliki kasih

sayang!"819

18915. Ahmad bin Abdushshamad Al Anshari menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Ashim Al Aqadi menceritakan kepada

,r, Ibid.
trt lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4t193) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharuar Al

lilajiz (3D27).
8re Al eurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (91149). Lihat lbnu Abi Hatim

dalam tafsir (7l21ll), dari lbnu Abbas dan Qatadah.
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kami dari Qunah, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan

berkata, "Tatkala mereka datang dengan membawa baju

gamis Yusuf, Ya'qub tidak melihat baju itu terkoyak sedikit

pun, maka ia berkata, 'Wahai anakku, demi Allatr, aku belum

pernah menemui seekor serigala yang penuh

kelembutan'!"820

18916. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad bin Mus'idatr menceritakan kepada kami

dari Imran bin Muslim, dari Al Hasan, ia berkata, "Ketika

saudara-saudara Yusuf datang dengan membawa baju

gamisnya kepada ayah mereka, ayahnya pun membolak-balik

baju tersebut, lalu berkata, "Aku belum pernah menemukan

serigala yang lembut! Menerkam anakku dan menyisakan

bajunya! (tidak ada bekas koyakan sama sekali)1'tzt

18917. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: ,Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman Allah, iF':{6
*Sr\.4 "Merelca datang membau,a baiu gamisnya
,' 7 t t'

(yang berlumuran) dengan darah palsu," ia berkata, "Ketika

mereka datang menemui Nabiyullah Ya'qub dengan

membawa baju gamis Yusuf, ia berkata, 'Aku tidak melihat

bekas binatang buas, baik terkaman maupun koyakan'!"822

18918. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, gSA

tm lbid
tz' Ibid.
t22 Ibnu Abi Hatim datam tafsir (7?lll).

, l-;i]
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r89r9.

"Dengan darah palsu," yakni darah palsu, bukan daratr

Yusuf.823

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Majalid mengabarkan

kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Mereka

menyembelih kambing, lalu melumuri bajunya dengan daratr

sembelihan itu. Tatkala Ya'qub meneliti baju gamis itu

secara saksama, ia pun sadar bahwa mereka telah

membohonginya, maka ia berkata kepada mereka, 'Jika ini

benar-benar perbuatan serigala, maka ia adalah serigala yang

sangat lembut, karena ia menyayangi bajunya dan tidak

menyayangi anakkku'. Ia yakin batrwa mereka telah

mendustai beliau."82a

18920. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
- Usamatr menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari Simak,

dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

VSl4.*$Ji t{6 "Mereka datang membarya baiu

gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu," ia

berkata, "Tatkala baju gamis Yusuf diberikan kepada

Ya'qub, dan ia tidak melihat bekas koyakan sedikit pun,

:' beliau pun berseru, 'Kalian telatr berdusta, karena seandainya

binatang buas menerkamnya, pastilah ia mengoyak baju

gamisnya!"82s

'a Abdunaztaq dalam tafsir (21207) dan Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkam Al
Qur'an (91149).

t'o lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7l21ll) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam
Al Qur'an (91149).

Ezs lbid.
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18921. Ibnu Waki menceritakan kepada.kami, ia berkata: Ishaq Al

Azraq dan Ya'la menceritakan kepada kami dari Zakaiya,

dari Simak, dari Amir, ia berkata, "Terdapat tiga ayat yang

mengisahkan tentang baju gamis Yusuf, ketika mereka

datang dengan membawa baju gamis yang berlumuran darah

palsu. Ya'qub berkata, 'sekiranya serigala menerkamnya,

tentulah baju gamisnya sudatr terkoyak'!"826

18922. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Zakaiya menceritakan kepada kami dari Simak, dari Amir,

ia berkata: Sesungguhnya ada tiga ayat yang menceritakan

tentang kisatr baju gamis Nabi Yusul yaitu ketika ayahnya

mengusapkan baju gamis itu ke wajatrny4 lalu

penglihatannya kembali seperti semula, ketika bajunya robek

pada bagian belakangnya, dan ketika mereka datang

membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu."827

18923. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Simak, dari Amir,

ia berkata: Kisatr tentang baju gamis Nabi Yusuf terdapat

dalam tiga ayat; pada saat robek, pada saat berdaratr, dan

pada saat mengusapkan baju itu ke wajatr ayalrnya, lalu

penglihatannya kembali seperti sediakala.828

18924. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Qunah

t26 Abdurrazzaq dalam tafsir (2D08). Lihat Al Mawardi dalarrt An'Nukat wa Al
IJyun (3115), Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (91149), dan Ibnu
Athiyah dalam Al Muharrar Al llaiiz (3D27).

827 lbid.
828 tbid.
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menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, "Ketika

baju gamis Nabi Yusuf diberikan kepada Ya'qub, ia melihat

lumuran darah, rurmun tidak melihat bekas koyakan, maka ia

berkata, 'Aku tidak pernah melihat seekor serigala yang baik

hu,i"''t"

18925. ...ia berkata: Hammad bin Mus'idah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Qunah menceritakan kepada kami dari Al
Hasaru riwayat yang sama.83o

Jika ada yang berkata: Bagaimana bisa dikatakan, ySA
"Dengan darah palqu," padahal telah diketahui bahwa itu adalah

darah, tidak ada keraguan di dalamny4 sekalipun daratr itu bukan

darall Nabi Yusuf?

Dikatakan: Pendapat tersebut memiliki dua sisi: Pertama;

dikatakan, gSA"Dengan darah palsu," kareiaia telatr dibohongi.

Sebagaimana dikatakan alJailah, yang disebut juga al hilal. Juga

seperti #fr#/113 *Malra tidaklah beruntung perniagaannya."

(Qs. Al Baqarah [2]: 16). Oleh karena itu, ahli nahwu Bashrah

mengatakan hal demikian. Kedua;karena hal itu tidak logis, tidak ada

kulitnya dan tidak pula ada yang dikuliti. Bangsa Arab kerap

menggunakan kalimat tersebut, menempatkan maful pada kedudukan

mashdar, dan mashdar menempati kedudukan maful, sebagaimana

perkataan Ar-Ra'i831 berikut ini:

"e Lihat lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2ll l), dari As-Suddi dan Asy-Sya'bi, serta

--- Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkan Al Qar'an (91149).
tto lbid.
83r Ar-Ra'i An-Numairi adatah Ubaid bin Hushain Abu Jundat, seorang penyair

terkemuka pada abad pembaruan, dan dijuluki "Ar-Ra'i" karena seringnya
menjelaskan tentang sifat unta. (Wafat tahun 90 H1709 M). Al A'lam (4/188).
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"Hingga manakala merekn tidakmeninggalkan daging untuk

tulangnya dan tidak pula untuk hatinya itu hal yang 138is. "832

. Seperti itulah yang dikatakan oleh sebagian ahli nahwu

Kufatr.t33

Fiman-Nya: 6:6*1.fr ArJJti *sra erutnya dirimu

sendiriloh yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu." Allah

SWT berfirman, "Ya'qub berkata kepada anaknya yang telatr

memberikan laporan tentang serigala yang menerkam Yusuf, 'Apakah

peristiwa itu memang seperti yang,kanlu katakan?' '$ AgSSe
U.gA 'sebenarnya dilimu sendirilah yang memandang baik

perbuatan (yang buruk) ittt'. Beliau berkata, 'Sebenarnya kamu

sendiri yang menghiasi perkara Yusuf itu menjadi baik, lalu kamu

melakukan perbuatan tersebut'." Sebagaimana dijelaskan pada

riwayat berikut ini:

18926. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

\epada kami dari Qatadah, teritang firman Allah, A?J;36
Ur#r'fJ "sebenarnya dirimu sendirilah yang

memandang baik perbuatan (yang buruk) itu," ia berkat4

t" Bait ini diambil dari Baltr Al Kamil dalam Diwan Ar-Ra'i, yang pada bait
pertamanya disebutkan :

)E j s,iif ?llrii $irl i;i,;r'pq Uii iq u

Lihat Al Makabah Elektroniah Al Majma' Ats-Tsaqa/i, karya Abu Zhabi.
Disebutkan pula oleh Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an Ql38),lbnu Athiyah
dalam Al Muharrar'Al Wajiz (31227), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

^-- 
(4ne2).

833 Lihat Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an (2138) dan Al Bahr At Muhith (6t250)t.
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"Beliau berkata, 'Justru kamu yang menghiasi dirimu dengan

perkara tersebut'. "834

Firman-N yat VI-1:, *Maka kesabaran yang baik itulah

(lrcsabaranht)." Ia berkata, "Jadi, kesabaranku yang baik atas

perbuatanmu terhadapku mengenai perkara Yusuf. Atau itulah

kesabaran yang baik."

'o;h;( igitlgi'iij *Dan Allah sajalah yang dimohon

pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan." Ia berkata,

"Kepada Allatr saja.aku memohon pertolongan atas kejahatan dan

kebohongan yang telah kamu jelaskan."

Dikatakan, "Sesungguhnya kesabaran yang baik adalah

kesabaran yang tidak mengandung unsur kekhawatiran." Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18927. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, !*y1:; "Maka
kcsabaran yang baik itulah (kcsabaranht)," ia berkata,

"Tidak ada kekhawatiran di dalamnya."83s

18928. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.836

t3o lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2lll) dan At Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn(3115).t" Muiahid dalam tafsir (hal. 393), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7121t2), AI
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/16), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tanzil Qn6q.

t36 lbid.
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18929. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.837

18930. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Mujatrid, tentang firman

Allah, 3;";S "Maka kesabaran yang baik itulah

(kes abaranht), " tanparasa kekhawatiran padanya.s3t

18931. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang sama.83e

18932. ...ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia
berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari

Abd;ahman bin Yahya, dari Hibban bin Abi Jabalatr, ia

berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang ayat, k';J;
"Malca kcsabaran yang baik itulah (kcsabaranht), " lalu

beliau bersaMa,

,JG .*cr3 | k
"Kesabaranyang tidak oda keluhan di dalamnya."

Beliau juga bersabda, "Barongsiapa cemas, berorti ia tidak

bersabar. "Mo

83? Ibid
8t' Ibid :

B' Ibid. :' . ,

too Ibnu Katsir datam tafsir (821), dan ia menyatakan bahwa hadits tersebtt muisal;
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (721l2), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3116).

zzl
a.h , a ,- . a .

*t { t>.6
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18933. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada ka4i, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunatrman bin

Yatrya mengabarkan kepada kami dari Hibban bin Abi

Jabalatr, batrwa Nabi SAW pernah ditanya tentang ayat, Triii
V *Uoka kcsabaran yang baik itulah (kcsabaranht),"

t 
lulu beliau bersabda, "Kesabaron yang tidak ada kcluhan di

18934. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada karnl, ia
berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari

Mujatrid, teirtang firman Allah, V";'S *Malca kesabaran

yang baik itulah (kcsabaranht)," maksudnya adalah tidak

ada kecemasan di dalamnya.sa2

18935. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.8o3

18936. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&maz.zaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari seorang laki-laki, dari

Mujahid, tentang firman Allah, ?*";{: *Mala kesabaran

yang baik itulah (kesabaranht)," ia berkata, "Tanpa
: : kecemasan."844

s' Lihat komentar terdahutu.
tn2 Mulahid dalam tafsir (hal. 393) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(3tt6r.
ut tbids Abdurrazzaq dalam tafsir (21208) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir (72ll2).
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18937. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.sot

18938. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari beberapa orang

sahabatnya, ia berkata: Dikatakan, "Tiga perkara kesabaran;

engkau tidak menceritakan kesedihanmu, engkau tidak
menceritakan musibahmu, dan engkau tidak menyucikan

dirimu (berbangga). "8a6

18939. ...ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari

Habib bin Abi Tsabit, batrwa Nabi Ya'qub telah hilang
penglihatannya akibat kesedihannya. Dikatakan kepadanya,

"Apakatr ini?" Ia berkata, "Sepanjang masa, dan sering

bersedih. Allah SWT lalu menyampaikan wahyu kepadanya,

"Wahai Ya'qub, apakah engkau mengadu kepadaku?" Beliau

berkata, "Wahai Tuhanku, aku telatr melakukan kesalahan,

maka ampunilatr kesalahanku. " 
saT

Firman-Nya: 'bj;(ibiAAiNg "Dan Ailah sajalah
yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang lcamu cetritakan.,,

18940. Bisyr menceritakan

menceritakan kepada

kami, ia berkata: Yazid
berkata: Sa'id menceritakan

u' Mulahid dalam tafsir (hal. 393), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712fi 2), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3116).

16 Abdurrazzaq dalam tafsir (21208).
Eo7 Al qurthubi dalam ,nt nmi' ti .likam At Quian(g/lS2).

kepada

kami, ia
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kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, iUi.JJj,i'Jl:$
'bj;C,$ *Da, Altah sajalah yang dimohon pertolongan-

Nya terhadap apa yang kamu ceritakan." Artinya atas apa

yang kamu dustakan.es

ooo

:;;it T&,:S uft.JG?,J; J:t V;r5'$:i(,u;t5 o:r:,

<,j:i;qy&,;fi;'-,;t,
" Kenwdian datanfl ah l<elomp ok or ang. or cng rrus af ir r lalu

mqel<n merrrytur"vlh seorang pengunbil air, mallu dia
menttntrrl<m timb cttty a, dia b qkata,' Oh, l<ab ar gerrbir a, ini
seorang anak fivu.ilf,!' Kerrutdim mqeka meny enbunyikmt

dia sebagaibmang ilogangan. Dan NlahMaha
Mengetahui apa y orng mqel<a lr,r.rj alcan."

(Qs. Yuusuf [12]: 19)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Lalu datanglah

sekelompok musafir yang melewati jalan tersebut."

e8 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2ll2),Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4/lg3),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/16).
Dalam naskah yang sesudahnya, setelah atsar ini terdapat sebuah ungkapan,
"Telah selesaijuz lima belas dari Tafsir Ath-Thabari, dan dilanjutkan dengan juz

enam belas yang permulaan ayatnya adalah,{-!.i-Jf "; JiU i*utt|,jSZylrW
@ 6pa-q ry'$i"$:r?\\* rl.l. "Kemudian datangtah kelompok orang-

orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia
menurunkan timbanya, dia berkata, 'Oh, kabar gembira, ini sOorang anak
muda'. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan
Allah Maha Mengetahui apayang mereka kerjakan'." (Qs. Yuusuf [12]: l9).
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'&:r|$:"trr "Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air."

Yaitu datang ke tempat minum dan tempat istirahat. Mereka

membawanya, "Mengambilnya lalu memasukkannya. "

,* iStt, "Maka dia menurunkan timbanya." la berkata,

"Menurunkan timbanya ke dalam sumur." Dikatakan, "Aku

menurunkan ember ke dalam sumur. Apabila aku turunkan ember itu

ke dalam sumur, maka apabila aku telatr meminum airnya, aku

berkata, 'Aku telah menurunkan timba'. Dalam kalimat tersebut

terdapat kalimat yang dihilangkan, karena sudah cukup dengan dalil

yang telah menyebutkan tentang hal itu, maka ditinggalkan kalimat

tersebut. Oleh karena itu, dikatakan, "Menurunkan timbanya, lalu

Yusuf bergantung pada timba, kemudian keluar. Orang yang

menurunkan timba pun berkatu, "$$ €rt9-"Oh, kabar gembira,

ini seorang anak mudal" Perkataan di sini sesuai dengan beberapa

pemyataan dari para ahli tafsir. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

18941. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

suddi, mengenai ayat, ?|; ;lX'i;r5Wtr'ZYJig.-,
"Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu

merelm menyuruh seorang pengambil air, maka dia

menurunknn timbanya." Yusuf lalu bergantung dengan tali,

hingga beliau keluar. Manakala pemegang tali tersebut

melihatnya, ia memanggil seorang di antara sahabatrya, lalu

dikatakan kepadanya bahwa itu adalah Busyra, '*r1I- {;:K-
"Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda!'8a9

Eae Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2ll4) dan AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3117).

.i.l
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18942. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, 'i:26W*
,*;l:U "Lalu merelca menyuruh seorang pengambil air,

maka dia menurunkan timbanya." Pemuda itu berpegangan

dengan ember. Manakala beliau keluar, orang yang

memegang timba itu berkata, "Wahai Busra, ini seorang anak

muda."85o

18943. Bisyr menceritakan kepada kami, ia beikata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, 'iar|Wir
"Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air," ia berkata,

"Mereka menyuruh utusan mereka. Ketika timba itu
dittrrunkan, pemuda itu berpegangan dengan ember tersebut."

'&ri {$S-JG "Dia berkata, 'oh, kabar gembira, ini

seorang anak muda' !'851

Mereka berbeda pendapat dalam menakwilkan makna ayat,

'*ri gij,{-"oh, kabar gembira, ini seorang anakmuda!"

Sebagian berpendapat batrwa makna ayat tersebut adalah, itu

merupakan kabar gembira yang datang dari orang yang menurunkan

timba untuk disampaikan kepada para sahabatnya, bahwa ia telah

menemukan Yusul ia telah mendapatkan seorang budak. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

850 Abdurrazzaq dalam tafsir (21209) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al
Qur'an (9/135).

85' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2113), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(3/17), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31265).
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t8g44. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ,;t:K-JG

'*t:i "Dia berkata, 'Oh, labar gembira, ini seorang anak

muda'!" Mereka menyampaikan berita gembira ketika

mereka telah mengeluarkannya. Sumur itu adalah sumur

yang terletak di daerah Baitul Maqdis, dan telah diketahui

tempatnya.852

18945. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, Li {;iS-
'rG "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda!" la

berkata, "Ketika ia menemukan Yusuf, orang yang

mengambil air itu memberikan kabar gembira kepada

mereka."853

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah

nama seorang laki-laki dari kalangan musafir yang dipanggil oleh

orang yang menurunkan timba, ketika Yusuf keluar dari sumur dalam

keadaan bergantungan dengan tdi. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18946. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar111 bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat,

'*ri {}i-"Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda!"

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2ll3) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun (3117).
Aldurrazzaq dalam tafsir (21209) dan At Qurthubi dalam Al Jami'li Ahkam Al

Qur'an (9/153).
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Ia berkata, "Ia memanggil sdah seorang satrabatnya'

Dikatakan bahwa namanya adalah Busyra."

Ia lalu berkata, "*tfi '6W-"Oh, Busyra, ini seorang anak

muda!"854

18947. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami dari

Qais bin Ar-Rabi, dari As-Suddi, mengenai ayat, l:iL {iS-
W 

uoh, Busyra, ini seorang anak muda!" la berkat4

"Nama sahabatnya adalah Busyra. "855

18948. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abi

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam

bin Zhuhair menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat,"$(i, ui$-?."oh, Busyra, ini seorang anak

muda!" Ia berkata, "Nama pemuda ifu adalah Busyra'"

Sebagaimana engkau berkata, ''Oh, Zaid."856

Para qurra' berselisih pendapat mengenai bacaan ayat

tersebut.

Mayoritas q urr a' Madinah membaca,'rt -$.6" " Wahai B asy ar, "

dengan menetapkan huruf ya sebagai idhafah, tanpa memasukkan

huruf alif pada huruf ya sebagai tuntutan untuk kasrah yang telah

ditetapkan sebelum huruf ya idhafah dari orang yang berbicara,

"Pelayan dan budakku dalam kondisi apa pun," dan kalimat tersebut

850 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (21209) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Wn(3t17).
"t lbid.
ttu At Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3117).
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logat Tha'i. Sebagaimana perkataan Abu Dzu'aib berikut

L;; . t9 I tt.zz. rn6 a.,tt,is ...elrd tPt) €-* t-t+

"Merelra terilcat alcan luinginanht dan tertangkap larena keinginan

merelra, lalu merekn dihancurknn, dan bagi tiapliap yang hidup

pasti mati."857

Mayoritas ahli Kufirh membaca, ,{:t9-dengan menurunkan

huruf ya dar menghilangkai idhafah. Jika dibaca seperti itu, maka

menurut kami, besar kemungkinan memiliki dua sisi penakwilan,

yaitu:

Pertama; Apa yang telatr dikatakan oleh As-Suddi, dan itu

adalatr nama seorang laki-laki yang rurmanya dipanggil oleh orang

yang mengambil air minum. Sebagaimana dikatakan, "Wahai Zaid,

wahai Amr." Jadi, lafazh 6}3. berkedudukan sebagai rafa' dengan

adanya ht:ul$ nida (panggilan).

Kedua; Maksudnya adalah menyandarkan kalimat Busyra

kepada dirinya sendiri, lalu dihilangkan huruf ya, darr itulah kalimat

yang dimaksud. Jadi, kalimat itu menjadi mufrad (tunggal), sedangkan

maksud dan tujuannya adalah idhafah. Sebagaimana bangsa Arab

melakukan hal tersebut pada panggilan. Kamu berkata, 'Wahai
jiwaku, bersabarlatr. Wahai jiwaku, bersabarlah. Wahai Anakku,

jangan kamu lakukan itu. Wahai anakku, jangan kamu kerjakan. Me-

mufrad-kan dan me-rafa'-kan lafazh tersebut, sedangkan maksud dan

tujuannya adalatr idhafah. Terkadang disandarkan, lalu diberi haralcat

85' Bait ini disebutkan oteh Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar At Wajiz (3D28), dan
ungkapan, "dan bagi tiapliap yang hidup pastinarf' disebutkan dalam Majma'
Al Amstal (21202). Maknanya yaitu, bagi tiap+iap yang bernyawa pasti menemui
kematian.
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kasrah. Sebagaimana engkau berkata, "Wahai pelayan, datanglah.

Wahai pelayanku, datanglah."

Abu Ja'far berkata: Menurutku, sungguh aneh bacaan yang

dibaca dengan mendatangkan huruf y a dan men- sukun-kannya, karena

bila maksudnya adalatr nama seorang laki-laki tertentu, maka sudah

pasti telah terkenal di kalangan mereka, sebagaimana dikatakan oleh

As-Suddi. Jadi, itu merupakan bacaan yang benar, tidak ada keraguan

di dalamnya. Namun bila maksudnya adalah menyampaikan kabar

gembira, maka dibaca seperti itu, sesuai dengan yang telah aku

jelaskan sebelum ini. Adapun tasydid dan idhafah pada huruf ya,

merupakan bacaan yang sangat janggal, dan aku belum pernatr

menemukan cara baca tersebut, sekalipun bahasanya terkenal dan

sudah diketahui, karena semua bukti telah sepakat untuk menyalahi

bacaan tersebut.858

Firman-Nya: ?A:fiV "Kemudian mereka

menyembunyikan dio sebagai barang dagangan."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkai ayat

tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa orang yang mengambil air dan

para sahabatrrya dari rombongrlnnya menyembunyikannya dari para

858 Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, dan Ibnu Amir, membaca Gg,J. r- dengan meng-

idhafah-kan lafazh al busyra pada dhamir mutakallim, dan dengan harakat

fat hah atas panggilannya.
Warasy meriwayatkan dari Nafi 'r$An-dengan men-sukun-kan hurufya.

Abu Thufail, Al Juhdari, Ibnu Abi Ishaq, dan Al Hasan, membaca irr:i tl huruf
alif diganti dengan hurufya, lalu dimasukkan pada hurufya idhafah.
Hamzah dan Al Kisa'i membaca q* ta dengan imalah (kasrah danfathah), serta

tidak meng-idhafah-kannya. Ashim juga membaca seperti itu, hanya saja ia
memberikan harakalfathah, tidak dengan cara imalah. Lihat Ibnu Athiyah dalam
Al Muharrar Al Wajiz Qn28,229}
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pedagang yang lain. Mereka semua sepakat akan mengatakan, "Ini
adalah barang dagangan yang kami belanjakan kepada sebagian

penduduk Mesir", karena mereka takut apabila para pedagang itu

mengetahui bahwa mereka akan menjualnya, mereka akan meminta

hasil dari penjual tersebut. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18949. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, '';$,:l:V "Kemudian

merekn menyembunyikan dia sebagai barang dagangan," ia

berkatq "Pemegang timba dan orang yang bergabung

bersamanya. Mereka berkata kepada para sahabat merek4

'Kami akan menjual barang ini, karena takut jika mereka

mengetatrui hargany4 maka mereka akan meminta bagian

hasil penjualan tersebut, dan mereka akan menjualnya kepada

saudaranya'. Mereka berkata kepada tukang timba dan

sahabatny4'Percayalah terhadapnya dan janganlatr ingkar!'

Hingga mereka berhenti di daeratr Mesir. Pemegang timba itu
pun berseru, 'Siapa yang membeli dariku akan mendapatkan

kegembiraan?' Kemudian seorang raja membelinya, dan raja

ifu seorang muslim."859

18950. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, dengan riwayat yang serupa, kecuali ia berkata,

t" Muiahid datam tafsir (hal. 393, 394), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2tt4), Al
Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (3117), dan lbnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41195).
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"Takut apabila teman-temannya yang lain mengetahui,

mereka pasti akan meminta bagian dari hasil penjualan

tersebut, dan akan menjualnya kepada saudara mereka.

Mereka berkata kepada tukang timba dan temannya,

'Percayalatr kepada mereka dan janganlah ingkar!' Hingga
mereka berhenti di daerah Mesir, dan seluruh hadits yang ada

sama seperti hadits Muhammad bin Amr.860

18951. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid.

18952. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujatrid, dengan riwayat yang serupa,

kecuali ia berkata, 'Takut mereka akan meminta bagian hasil
penjualan jika mereka mengetahui hasil penjualan

tersebut."86l

18953. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

serupa, hanya saja ia berkata, "Takut mereka meminta bagian
dari hasil penjualan tersebut, jika mereka mengetahui
harganya."

Ia juga berkata, "Hingga mereka berhenti di daerah Mesir.,,852

w tbid
6t lbid.,t lbid
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18954. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat,
Z',t ' 4'l'-'t;b',;i;b 

" Ke mudi an me r e ka m e nye mbunyi kan di a s e b a gai

barang dagangan," ia berkata, "Ketika kedua orang laki-laki

itu menjualnya, timbul perselisihan dari kelompok tersebut

agar mereka berkata, 'Kami telah membelinya', lalu mereka

meminta bagian. Keduanya berkata, 'Jika mereka

menanyakan kepada kami apa ini? maka kami akan katakan

bahwa ini adalatr barang-barang dagangan yang dititipkan

kepada kami oleh penduduk mata air."

Itulah makna ayat, "';$,:-ryf "Kemudian mereko

menyembunyikan dia sebagai barang dagangan," di antara

mereka.863

Pendapat lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut

adalah, pedagang menyembunyikan barang dagangannya dari

pedagang lain. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

18955. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Sufuan, dari seorang laki-

laki, dari Mujatrid, tentang firman Allah, "''^lirr:tf\

"Kemudian merelu menyembunyilcan dia sebagai barang

dagangan," ia berkata, "Para pedagang menyembunyikan

barang dagangannya dari sebagian lain."8fl

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2114).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712114) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(3t266).

863

864
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18956. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Nu'aim Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sufuan menceritakan -kepada kami dari Mujahid, tentang

firman Allah, "'&:;;lt "Kemudian mereka

menyembunyikan dia sebagai barang dagangan," ia berkata,

"Para pedagang menyembunyikan barang dagangannya dari

sebagian lain."86s

Pendapat lainnya mengatakan bahwa makna ayat tersebut

adalah, mereka menyembunyikan penjualannya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18957. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, '^1>r:;nV "Kemudian merekn menyembunyikan dia

sebagai barang dagangan," ia berkata, "Mereka

- menyembunyikan penjualannya."866

18958. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari Mujahid, tentang firman Allah,
-12,2. ) l/1'-*ih1 o-2-.t2 " Ke mudi an me r e ka m e ny e mburry ikan di a s e b agai

barang dagangan," ia berkata, "Mereka berkata kepada

penduduk mata air, 'lni adalah barang dagangan'."867

Pendapat lainnya mengatakan batrwa maksud ayat, "'i.L2i$\t
"Kemudian merela menyembunyikan dia sebagai barang dagangan,"

adalah saudara-saudara Yusuf menyembunyikan kondisi Yusuf,

6t lbtd.
ttr Abdurrazzaq dalam tafsir (2DlO).tt' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7?ll4) dan Mujahid datam tafsir (hal. 39a).
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batrwa Yusuf adalah saudara mereka. Mereka berkata, 'Ini adalatr

budak kami'." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

18959. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, 
''l1.,:#$ 

"Kemudian mereka menyembunyikan dia

sebagai barang dagangan." Maksudnya adalah, saudara-

saudara Yusuf menyembunyikan kondisi Yusuf, yang

sebenarnya adalah saudara mereka. Yusuf pun

menyembunyikan kondisinya, karena takut saudara-

saudaranya akan membunuhnya, dan ia memilih untuk dijual,

lalu saudara-saudaranya menyebutk-an kepada tukang timba

air, dan memanggil seraya berkata, '*ri {-r:-:S-'Oh, kabar

gembira, ini seorang anak muda', yang dapat dijual.

S audara-saudaranya kemudian menj ualnyu. r:868

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dari beberapa

penakwilan tersebut adalah yang mengatakan bahwa kaum yang

datang untuk menurunkan timbanya dan orang yang bersamanya,

telah menyembunyikan perkara Yusuf dari kelompok musafir, karena

mereka takut apabila mereka menjualnya maka musafir yang lain akan

meminta bagian yang sama dari hasil penjualan tersebut. Mereka

berkata kepada musafir yang lain, "Ini adalatr barang dagangan yang

diminta penduduk air untuk diperdagangkan oleh kami."

E6E lbnu Jauzi dalam Zad At Masir (41195) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
tYajiz (31229).

l
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Itulah kelanjutan khabar tersebut, karena kalimat yang

mengiringi pemberitaan merupakan berita itu sendiri, serta yang

menyerupai khabar dari orang yang menjadikankhabar-nya terpisah.

Firman-Nya: 6j:a-qryfi{i "Dan Allah Maha

Mengetahui apa yang merelra kerjakan. " Allah SWT berfirnan,

"Allah Maha Mengetahui apa yang dikerjakan dalam hal penjualan

Yusuf dan orang yang membelinya, karena tidak ada sesuatu yang

dapat disembunyikan dari-Nya. Allah meninggalkan perubahan itu

untuk menetapkan hukum-Nya padanya dan pada mereka berdasarkan

ilmu-Nya, serta untuk memperlihatkan hal itu kepada saudara-saudara

Yusuf, Yusul dan ayahnya, mengenai kekuasaan-Nya. Sekalipun

informasi ini berasal dari Allah, yang menyebutkan tentang kisah

Nabi Yusuf kepada Nabi-Nya SAW, namun itu merupakan sebuatr

peringatan dan hiburan terhadap Nabi Muharnmad SAW atas

perlakuan yang beliau terima dari sanak kerabat dan keturunan kaum

musyrik yang telah menyakitinya."

Allah berfirman kepada beliau, "Hai Muhammad, bersabarlah

atas apa yang kamu peroleh dari-Ku, karena Aku mampu merubatr apa

yang kamu dapatkan dari kaummu yang musyrik, sebagaimana aku

mampu merubah perlakuan yang diterima Yusuf dari saudara-

saudaranya, dan Aku tidak membiarkan Yusuf berada dalam

kehinaan, akan tetapi karena ketetapan ilmu-Ku kepadamu dan kepada

mereka. Kemudian Aku jadikan perkaramu lebih tinggi dan

menghinakan perkara mereka untukmu, sebagaimana Aku jadikan

saudara-saudara Yusuf itu tunduk kepada Yusuf untuk merendahkan

mereka dan meninggikan Yusuf atas mereka."
(E(E0
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@o.+9Gxilc2'ru3il:e;^*5;;;:
"Donmrr.ell.r-lnr,efil-atlYustlfilengmlwrgayaflgrnnah,

y aitu bebuapa ilirlwn saia, don nuela nsasa dnflk
tstreik lrrtr;hry a l<ep ann Y u.n$.'

(Qs. Yuusuf ll2l:.2Ol

Abu Ja'far berkata: Maksud aya! i*S "Dan mereka

menjual Yusuf,, " adalzh,saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf.

Adapun maksud khabar yang menggunakan lafazh'eJtit, ia
berkata"'t[ku menjualnya"

Ibnu Mufarragh Al Humairi berkata:rc

ijlt^aN );,F u .. ,41:';. *r?t
" Aku menj ual budah alat b erhu ap wtuk budalc s e I anj utnya, aht

mengingfutkawtya"tTo

m Yazid bb Ziyad bin Rabi'ah AI Humaid berasal dari Yaman" dari suku

Yahshab, dan keluargaqra tcrgabung dalam kelompok awaisy. Ia dilahirkan di
Bashratr dan besar di sana Dia menguasai bahasa Arab dan Persi4 serta

memulai perhubungan dengan negeri Nadpman rmtuk Sa'id bin UBman bin
Afhn. Sesudah itu ia tergabung dalam penyair istaq dan syairnya yang terkenal
addah yang bertema Trndulc dari lbbad dan Ubaidillah bin Ziyad bin Abih.
Syairnya mengisahkan Entang pujian dan cinta Ia wafat pada tahun 69 H. Lihat
Al M ald ab ah Elefuoniyoh Al Maj ma' Ats-Ts aqfi , karya Abu 7-habi.til Disebutkan bait ini &lam Diwan Yaid bin t&{orogft Al Hunairi, yang pada
permulaannya disebudran:

n'rfi );.'o, ',iaf u|i> -r;i
Lthat Al Maktabah ElebronUah Al Majma' Ats-Tsoqafi, karya Abu Zlra;bi.
Disebutkan pula oleh Al Qurttrubi dalan Al Joni' li Ahkan Al Qtr'on (9/155),
Ibnu Athiyah dalam Al Muhurar Al Wajiz (3ft29), dan Al Mawardi dalam An-
Nukatwa Al Uyun (3/18).
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Ia berkata: t:r"j ,-;.,artinya aku menjual budak.

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para mufassir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18960. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibrahim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Abu Ma'syar,

dari Ibrahim, bahwa Al Badawi tidak menyukai jual-beli, ia

berkata, "Bangsa Arab biasa berkata, 'Juallah kepadaku

seperti itu dan ini'. Artinya, juallah kepadaku sekian dan

sekian." Ia lalu membaca ayat, i'y3{, e514 {:L,iiA3
"Dan merelra menjual Yusuf dengan harga yang murah,

yaitu beberapa dirham saja." Ia berkata, "Mereka

menjualnya, padatral penjualan itu haram."8?I

18961. Al Hasan bin Muhammad .menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, ia berkata, "Jumlah saudara Yusuf sebelas orang.

Mereka menjualnya (Yusuf) ketika tukang timba

mengeluarkannya. "872

18962. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.8"

t7r Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (41196) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
tJytn(3/18).tz Mulahid dalam tafsir (hal.394), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dll5), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3118).

8R lbtd
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18963. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid.

1,8964. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin

Ja'far menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, riwayat yang su*a.870

18965. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.875

18966. ...ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij,

tentang firman Allah, ij73"Dan merela meniual Yusuf," ia

berkata: Ibnu Abbas berkata, "Lalu dijual di antara

mereka."876

18967. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

mengenai firman Allah, 4 rr-,ii;3 "Dan mereka

menjual Yusuf dengan harga yang murah." Ia berkat4

"Mereka menjualnya."

18968. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

870 lbid.
E" Ibid
t76 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uwn (3/18) dan Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Tarail (31266).

€I
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menceritakan kepada kami dari juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

riwayat yang sama.

18969. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, (ia berkata), "Lalu

saudara-saudaranya menjualnya dengan harga yang

muratl."877

Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksud ayat, ii;5
,4 -;*:'Dan merela menjual Yusuf dengan harga yang murah,"

adalatr, para musafir menjual Yusuf dengan harga yang murah.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

18970. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman Allah SWT,

* --tii;3 "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga

yang mrtrah," bahwa para musafir yang telatr menjualnya.sTs

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dari kedua pendapat

tersebut adalatr yang mengatakan bahwa saudara-saudara Yusuf

menjual Yusuf dengan harga yang muratr. Itulah sebabnya Allah SWT

memberitakan tentang orang-orang yang telah menjual Yusul bahwa

mereka telah menjual Yusuf secara sembunyi-sembunyi karena takut

sahabat-sahabat mereka meminta bagian dari hasil penjualan

manakala mereka mengaku bahwa itu adalah barang dagangan.

Mereka tidak mengatakan hal tersebut kecuali bertujuan bebas dari

t' Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/18).
87t Abdurrazzaq dalam tafsir Ql2l0) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(3/r8).
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yang lainny4 lalu menjualnya dengan harga yang murah, karena

mereka menjualnya seperti yang difirmankan Allah SWT, * rrt,
"Dengan lnrga yang murah," sekalipun saudara-saudaranya yang

menjual Yusuf tidak tertarik padanya, rurmun mereka tidak

mengatakan kepada satrabat-sahabat mereka bahwa itu adalah barang

dagangan, dan tidaklatr penjualan mereka terhadap Yusuf hanya

karena tidak tertarik dari satu segi, namun mereka menjualnya karena

terkalalrkan oleh pikiran dan akal mereka, sebab secara akal sehat,

mustahil membeli barang yang tidak diminati atau tidak disukai,

kemudian berdusta di hadapan orang-orang dengan berkata, "Ini
barang dagangan dan aku tidak menjualnya." Sekalipun tidak

berminat.

Pendapat tersebut adalah pendapat orang yang mengatakan

bahwa ini merupakan barang dagangan yang berharga. Tentulah

bersaing untuk mendapatkannya dan mengharapkan keuntungan yang

banyak serta melimpatr.

Fiman-Nyaz uf "murah" maksudnya adalah kurang, dan

itu merupakan bentt* mashdar dari perkataan, "Fulan telatr

mengrrrangi haknya," apabila ia telatr berbuat kecurangan, yakni

kezhaliman, lalu menguranginya dengan sesuatu yang seharusnya

disempurnakan. Diambil dari kata L l,i.t 'r-3;.l,dan disebutkan pada

ayat, iii(jff J;t3ilr3.':.73 "Dan janganlah kamu merugikan

mamtsia terhadap hok-hakmerelro. " (Qs.Huud [1]: 85)

Maksud lafazh ;*, adalah "dikurangi", lalu menempatkan

kata al baklu sebagai mashdor yang menempati maful, sebagaimana

dikatakan, gSA"dengan darah palsu," yaittdarah palsu.

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

ayat tersebut.
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Sebagian berpendapat bahwa dikatakan 4 ar-,"Dengan
harga yang murah," karena hal itu diharamkan atas mereka. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

l897L Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, mengenai ayat, 4 #,ii73 "Dan mereka

menjual Yusuf dengan harga yang murah," iaberkata, "Al

b akhs artinya haram. "87e

18972. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat, j3,ii73
,r4 "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yangvt, .

murah, " ia berkata, uHaram."88o

18973. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, "Harga yang dikurangi itu haram, tidak

dibolehkan memakannya. "88'

18974. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

mengenai ayat, &r*,iifti "Dan mereka meniual

Yusuf dengan harga yang murah," ia berkata, "Mereka

menjualnya dengan harga yang murah."

tD Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2ll5) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
IJytn(3118).

tn lbid.
ttt lbid
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la berkata, "Menjualnya haram dan membelinya juga

haram."t&

18975. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir

mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, mengenai

ayat, uf -*r"Dengan huga Wng rmrah," ia berkata

"11* {-,Et3'-

18976- Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaktl ia berkata:

Ayabku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berlrata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allall 4 -n,"Dengur hoga Wrg murah," ia berkata

"Tidak dibolehkan bagi mereka rmhrk memakan

harganya"s

Pendapat lainrya bahwa makna al baklrs di sini
adalah ztralim. Mercka yang berp€xdryat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikrr ini:

18977. Bisyr memceritakan kepada kemi, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia bert&: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, t€ntmg firman Allah, iGS
$-;tuD@, rureka rrwniul Yust{dengm huga wg
.mwah " ia berkata, *Al bakhs artinya -halirn, yaitu penjualan

Yusuf, dan harganya diharamkan atas mereka'{ts

'o lbtd
'83 lbidtt fbnu Jauzi dalam ZadAl Mosir(4tl,9q-
"t lbnu Abi Hatim dalam tafsir QDll6) dan Al Mawardi drllam An-Nalta wa Al

Wn(3ltB).
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18978. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Qatadah berkata tentang firman

Allah, 4 a4-,iift3 "Dan mereka meniual Yusuf dengan

harga yang iurah," ia berkata, "Zhalim."885

Pendapat yang lain mengatakan bahwa al baklu di sini

maksudnya adalatr "sedikit". Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

18979. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Qais, dari Jabir, dari

Ikrimatr, ia berkata, "Al baklu adalah sedikit."ssT

18980. Al Hnits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari Ikrimah, riwayat yang sama.888

Abu Ja'far berkata: Kami telah menjelaskan mengenai

pendapat yang tepat dalam menakwilkan ayat tersebut sebelum ini.

Finnan-Nya: i|-iA'eS's 
uYaitu beberapa dirham saio.u

Maksudnya adalah, mereka menjual Yusuf dengan dirham yang tidak

ditimbang dan kurang, tidak sempurna, karena mereka tidak

mempermasalatrkan harga bayarannya.

Dikatakan 'o:r\3-i;, karena telatr diketatrui harganya, yaitu

kurang dari empat puluh dirham, karena pada masa itu mereka tidak

menimbang harga yang kurang dari empat puluh dirham, sebab

t* Abdurrazzaq dalam tafsir Qf2rc),lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dll6), dan Al
Mawardi dalam An-Nulot wa Al Wn (3 ll8).

tt? Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/196), Al Mawardi dalam An-Nukat va Al
UW, Qllt), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tarail (3f267).

8' Ibid-

-.
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timbangan yang paling sedikit dan paling kecil disebtt uqiyah, dan

nilai satu uqiyah sama dengan empat puluh dirham.

Mereka berkata, "Hal itu mengindikasikan ayat, i12\1,'Yaitu
beberapa'. Mereka telatr menjualnya dengan dirham yang paling

sedikit dan kecil."

Sebagian mereka berpendapat bahwa maksud ayat tersebut

adalatr dua puluh dirham. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18981. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid

bin Abdurratrman menceritakan kepada kami dari Zuhair,

dari Abi Ishaq, dari Abi Ubaidah, dari Abdullatr, ia berkata,

"Sesunggutrnya harga penjualan Yusuf yaitu dua puluh

dirham."889

18982. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Abi Ubaidah,

dari Abdullah, tentang firman Allah, A';*{:L,iiA3
li:'& uDan mereka menjual Yusuf dengan harga yang

murah, yaitu beberapa dirham saja," ia berkat4 "Dua puluh

dirham."Es

18983. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufuan

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Nauf Al
Bikali, tentang firman Allah, i3:!^;;'e;',* {:r,iiA3

ne lbidN lbtd



Surch Yuusuf

"Dan mereka menjual Yusuf dengan horga yang murah, yaitu
beberapa dirham saja," ia berkata" "Dua puluh di"ham.,,8el

18984. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami: Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari
Suffan, dari Abi Ishaq, dari Nauf Asy-Syami, tentang firman
Allah, 'e5"4."Dengan harga yang murah, yaitu beberapa
dirham saja," ia berkata, "Dua nulul.r dirharn."8e2

18985. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik
menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Naul riwayat
y.ng sama.E93

18986. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4
tenrang firman Allah, ,$z|+f"*_fr, ,,Dengan

harga yang murah, yaitu beberapa dirhom saja,u ia berkata,
"Dua puluh dirham."t9a

18987. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbatb, dari As-Suddi,
mengenai ayag 13_27A'pS-r,,yaitu beberapa dirlram saja,,, ia
berkata, "Dua pultrh dirham."t9s

t" Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/196).

"2 lbid.
t% Ibid.
8* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2rr6),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4fig6),

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun(3a8), dan Ar Baghawi dalam Ma,alim
At-Taruil Gn67\.

8e5 Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir (41196) dan At Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3118).
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18988. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, bahwa beliau dijual dengan harga

dua puluh dirham, dan mereka tidak menginginkan

bayarannya.8e6

18989. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, riwayat yang sama.8e7

18990. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Abi Idris, dari

Athiyatr, ia berkata, "Yang dimaksud dengan dirham adalah

dua puluh dirham, mereka membagi-baginya dengan dua

dirham, dua dirham."8e8

Pendapat yang lain mengatakan batrwa yang dimaksud dengan

beberapa dirham adalatr dua puluh dua dirham. Dikarenakan mereka

sebelas orang, maka masing-masing (saudara Yusuf) mendapat bagian

sebanyak dua dirham dari hasil penjualannya. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

18991. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, tentang firman Allah, 2ufr p5" "Yoitu

8s Abdurrazzaq dalam tafsir (2D10), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(3/18), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31267).
En lbid
tet Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41196) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun(3118).
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beberapa dirham saja," ia berkata" "Dua puluh dua

dirham."t9

18992. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, i|:3;;'pft "Yott beberapa

dirham saja," ia berkata, "Dua puluh dua dirham untuk

saudara-saudara Yusuf yang berjumlatr sebelas orang laki-

laki."eoo

18993. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrh, dari

Mujahi{ tentang firman Allatr, t#A;+;"'Yaitu beberapa

dirlwn saja.-%r

18994. ...ia berkata: Ishaq menceritalcan kepada kami, ia berkata:

AMullah menceritakan kepada kami dari W..qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang senrpa-m

18995. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

senrpas3

re Muiahid dalam taftir (hal. 394), Ibnu Abi Hatim dalam taftir (712116), Al
Mawardi dalam A*Nulat wa Al Uyun (3/18), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tmzil(3D67).w lbidn'Ibid

* Ibid* Ibtd
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Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah empat

puluh dirham. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

18996. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari Ikrimatr, tentang firman Allah,

,n:^Ae$ "Yaitu beberapa dirham saja," ia berkata,

"Empat puluh dirham."eg

18997. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

"Mereka menjualnya dengan harga yang tidak mencapai satu

uqiyah. Pada waktu itu mereka berjualan dengan sattt uqiyah,

maka sesuatu yang kurang dari sattt uqiyah disebut adad.

Allah SwT berfirman, ,t3,X;+;;1*3":;r:r3 'Dan

mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu

beberapa dirham saja'. Artinya, tidak mencapai satu

uqiyah.eos

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dalam

menakwilkan ayat tersebut adalah yang mengatakan bahwa

sesungguhnya Allah SWT memberikan informasi yang menyatakan

bahwa mereka menjual Yusuf seharga beberapa dirham saja, tidak

berarti nilainy4 tidak ada batasan jumlah timbangan atau bilangannya.

Tidak ada bukti yang menjelaskan hal tersebut, baik pada kitab

ry Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2ll6),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41196),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3118).

m5 Kami tidak menemukan atsar ini, namun kami mendapatkan perkataan As-Suddi
yang menyatakan, "Belilah sepatu dan sandal ini dengan harga satu uqryah."
Atha berkata, "Menjual diri, dan tidak dibolehkan menjualnya apabila harganya
kurang." Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/18).
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maupun khabar dari Rasutullah sAW. Mungkin saja yang dimaksud

adalatr dua puluh, dua puluh dua, dan empat puluh. Atau bisa lebih

sedikit atau lebih banyak. Artinya, berapa pun jumlahnya, tetap saja

tidak ada nilai dan timbangannya. Tidak ada ilmu dan pengetatruan

yang menjelaskan bahwa mengetahui jumlah timbangan tersebut

dapat mendatangkan manfaat dalam hal agama, sedangkan tidak

mengetahuinya akan mendatangkan mudharat dalam hal agama. Iman

terhadap zhahir penumnan ayat merupakan suatu kewajiban, dan apa

yang selainnya seperti pada pembahasan yang kami bahas ini terbatas

dengan ilmu-Nya.

Firman-Nya: O.*9ii +;-\3\U) "Dan mereka merasa

tidak tertarik hatinya kcpada Yusuf." Allah SWT berfirman,

"saudara-saudara Yusuf bukanlah orang-orang yang hatinya tertarik

kepada Yusuf, karena mereka tidak mengetahui kemuliaan dan

. kedudukan beliau di sisi-Nya. Ketidaktahuan mereka tersebut telah

membuat mereka melakukan tipu-daya untuk memalingkan perhatian

ayatrnya terhadap Yusuf dan memutuskan kekerabatannya dari Yusuf

AS, agar ayah mereka beralih memperhatikan mereka."

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para mufassir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

18998. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Abi Marzuq,

dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat, 52-\jlu)
O-*9i'C "Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya
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kepada Yusuf," ia berkata, "Mereka belum mengetatrui

kenabian dan kedudukan Yusuf di sisi Allah."e06

18999. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengax Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhatlhak berkata, mengenai ayat, ZtSo:gt "Kemudian

datanglah kelompok orang'orang musafir. " Lalu diturunkan

ke dalam sumur. 'irtb* "Lalu mereka menyuruh

seorang pengambil air. " Kemudian tukang timba air datang

untuk mengambil air, dan Yusuf pun keluar. Mereka lalu

memberikan kabar gembira bahwa mereka mendapatkan

seorang pemuda. Namun mereka tidak tertarik dengannya,

maka mereka menjualnya, padatral penjualannya itu

diharamkan, sebab hanya dijual seharga beberapa dirham,

harga yang sangat murah.eoT

19000. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepadaku, ia berkata: Juwaibir mengabarkan

kepada kami dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat, y-\jtU2
O-*9i'U. "Dan merekn merasa tidak tertarik hatinya

trcpada Yusuf," ia berkata, "saudara-saudara Yusuf tidak

tertarik kepada Yusuf karena mereka belum mengetahui

kedudukan, kenabian, dan posisi beliau di sisi Allah."eo8

s Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QUIT) dan Ibnu
(4tre7).

'' Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41194, 195) dan

(7nttz,2ll3).*t lbnu Abi Hatim dalam tafsir QnnT).

Jauzi dalam Zad Al Masir

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
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19001. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata' "saudara-saudaranya

merasa tidak t€rtarik kepada Yusuf AS karena mereka belun

mengetahui kedudukan beliau di sisi Allatr SWT."eoe

ooo

-(fr- 
;\ :# i;F6.H =i7l -4 oe t;ei aii JV

u. li$Lb q;..ji c:^',,A(k,iLi;)Y* i:i+ ir
f dgi'ial

@o;tx-
oDa,n or(mgMesir yolry mmibelhry o bql<ata keeada

isttirryq, 'Bqilcrrlilahkrlpailoaryo tenqdt (dan layoriwt) yorllg

Mb tr/,eh idi fu Uennu{aa r<epado kitn tnt kitc
Fangfi ilb srl@ai oaitak'. Dan ilqnikian pulaloh Kcrni

menrbqil<an kefundcan y nW fuik kr:p ada Y us$ ili mula
bumi (Mesir), ilan agor Kornrlu. oiadconl<cpadatya ta'hir
mimpi. Doait Nlah furlransd terhadtp u,rusan'Nya, tet@i

kebmry al<fr n rn,flrrusia dilak neirrgetr;rlwiny a -'
(Qs. Yuusuf IL?lz 2ll

s Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytor (3/19) dan Ibnu Jauzi dalatn 7ad Al
Masir (41L97).

#s .'J tY" 4!L K(''*'!:fi )-Ji
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Berkatalatt

orang yang telah membeli Yusuf dari orang yang menjualnya di

Mesir." Dan disebutkan batrwa namanya adalah Qithfir.

lgOO2. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nama

orang yang telah membelinya adalah Qithfir."elo

Dikatakan pula batrwa namanya adalah Ithfir bin Ruhaib,

orang yang mulia, seorang bendatrarawan Mesir, sedangkan raja pada

waktu itu adalah Rayryan bin Al Walid, seorang laki-l.aki dari kaum

yang berkuasa! Sebagaimana diriwayatkan berikut ini:

19003. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq.elr

Ada yang berpendapat bahwa orang yang membelinya di

Mesir adalatr Malik bin Dza'r bin Tuwaib bin Afqan bin Madyan bin

Ibratrim. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

19004. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad

bin As-Sa'ib, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang

''o Ibn, Abi Hatim dalam tafsir (7/2117) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/le8).
Redaksi yang terdapat dalam perjanjian lama adalah, dibolehkan orang-orang
kota berdagang di sumur, lalu saudaranya mengeluarkannya dan menjualnya
kepada kaum Isma'il dengan harga dua puluh uang perak, lalu mereka datang ke

Mesir. Futhifar, seorang panglima Fir'aun, lalu membelinya, ia adalah seorang

laki-laki Mesir dari kalangan kabilah lsma'il yang tinggal di sana. Lihat poin 25-
30, dari fasal 37, dari Safar Talcwin, kemudian poin pertama dari pasal 39, dari
Safaryangsama.

ef f Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (3119) dan Ibnu Athiyah dalam

Al Muhanar Al Wajiz (3n30,231).
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firman Allah, 4;V'!, -n: tt.l;i,A,sliJ({s "Don orans

Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya," batrwa

nama wanita yang telah disebutkan Ibnu Ishaq adalah Ra'il

binti Ru'ail.er2

19005. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

Allah, i;* 
"-Pl 

"Berikanlah kepadanya tempat (dan

layanan) yang bailc," ia berkata, "Berikanlah tempat yang

baik sekiranya ia dapat tinggal."

Dikatakan "fulan tinggal di tempat seperti itu" apabila ia

tinggal di dalamnya.er3

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para ahli tafsir.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat

berikut ini:

19006. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, e.fi
Tri "Brrikanlah lcepadanya tempat (dan layanan) yang

baik " Maksudnya adalah kedudukannya, dan ia adalah

seorang istri Al Aziz.eta

19007. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 
"jiS6t

er2 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2ll7) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4/r98).

''3 Lihat Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4/198).
era Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dll7) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail

(3D68).
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t* a.H\.*.fil lrt uUici "Dan orang Mesir vang

memb eliny a b er kat a lcep ada i s tr iny a,' B erikanl ah kepadanya

tempat (dan layanan) yang baik'," ia berkata,

"Kedudukannya."9l5

19008. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, ia berkata, "seorang raja telah membelinya, dan

raja itu seorang muslim."9l6

Firman-Nya: '(i3 ;+, l,-(fr-i G *Boileh iadi dia

bermanfaat kcpada kita atau kita pungut dia sebagai anak" Perkataan

tersebut dilontarkan saat orang yang membeli Yusuf menyerahkannya

kepada istrinya. Ia berkata seperti itu karena dia tidak mempunyai

anak, dan ia tidak mendatangi wanita lain. Ia berkata kepada istrinya,

"Berikanlah ia tempat dan pelayanan yang baik, barangkali saja ia

dapat mencukupi apa yang kita derita," Ketika ia mematrami urusan-

urasan yang dibebankan kepadanya serta mengetahui u-r*ryu. j
Yi|'"J;s "Atau kita pungut dia sebagai anak" Maksudnya yaitu

mengadopsinya.

19009. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Ithfir

yang telah disebutkan kepadaku adalah seorang laki-laki

yang tidak mendatangi kaum wanit4 dan istrinya bernama

'ts Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D65).
e'6 Mulalrid dalam tafsir (hal. 39a) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dll7).
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Ra'il, seorang wanita cantik yang lembut dan beruntung

dalam kekuasaan serta dunia."9l7

19010. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abi Ishaq, dari

Abi Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata, "Ada tiga orang

yang paling kuat firasatnya, (1) "A1 Aziz (bangsawan Mesir)

ketika melihat Yusuf, lalu ia berkata kepada istrinya, c.y'l
Yii'" i", t T;r; 6 r# )iri " B e r t tca nl ah ke p adany a t e mp a t

(dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada

kita atau kita pungut dia sebagai anak", (2) Abu Bakar RA

ketika berfirasat baik pada diri Umar RA. (3) Wanita yang

berkata kepada ayahnya: LjS aiA i i <,t-irg Jl
U.fi*Ya Bapakht ambillah ia sebagai orang yang bekerja

(prda Hta), lurena sesungguhnya orang yang paling baik

yang lamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang

lant tagi dapat dipercaya." (Qs. Al Qashash [28!:26).etB

19011. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Yusuf

dibawa ke Mesir, lalu Al Aziz, seorang penguasa Mesir,

membelinya. Yusuf pun dibawa pergi ke rumahnya. Al Aziz

kemudian berkata kepada istrinya, T'fr- t J#'t:j: o.H
Yii'"irs J 'Berrtranlah kcpadanya tempat (dan layanan)

"' Lihat tbnu Jauzi dalarn Zad Al Masir (4/l9S).
erE Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2ll8), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun

(3D0),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/198), dan Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Tanzil (31268).
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yang baih boteh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita

pungut dia sebagai anak'.'Dre

lg}l2. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia' berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Abi ubaidah,

dari Abdullah, ia berkata, "orang yang paling kuat firasatnya

ada tiga; (l) Bangsawan Mesir ketika berpesan kepada

istrinya: 1:j: e.l$ "Beripanlah pcpadanya tempat (dan

layanon) yang baik", padahal orang-orang merasa tidak

tertarik padanya saat itu. (2) Abu Bakar ketika menunjuk

Umar menjadi khalifah, dan (3) seorang wanita yang

berucap: 7;F Efu "Ya bapakku, ambillah ia sebagai

orang yang bekcria (pada kita)." (Qs. Al Qashash [28]:

26)e'o

Firman-Nya: *:1$A,",A(k a.tUt 3'Dan demikian

pulalah Kami memberikan kedudukan yang baih kepado Yusuf di

muha bumi (Mesir)."

Allah SWT berfirman, "sebagaimana Kami menyelamatkan

Yusuf dari tangan-tangan saudaranya yang hendak membunuhnya,

lalu Kami keluarkan dari sumur sesudatr dimasukkan ke dasar sumur

tersebut, dan Kami kembalikan kepada kemuliaan serta kedudukan

yang tinggi di sisi bangsawan Mesir. Kami juga memberikan tempat

yang baik kepada Yusuf di bumi Mesir itu, ldu Kami jadikan ia

sebagai seorang bendaharawan Mesir."

ete Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2ll8).
eo Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7DllS) dan Ibnu Athiya[ dalam Al Muharru Al

Wajiz (3D3r).
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Firman-Nya: '*rG;liIr *-* q. fS!; "Dan agar Kami

ajarkan kepadanya ta'bir mimpl"

Allah SWT berfirman, "Agar kami ajarkan Yusuf mengenai

penakwilan mimpi yang kami tempatkan di Mesir." Sebagaimana

disebutkan pada riwayat-riwayat berikut ini:

19013. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, grC'ii;1ft 6. "Ta'bir

mimpi, " ia berkata, "Ta'bir mimpi."92l.

19014. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yarrg sama.e2'

19015. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat,

'g,rC*i;-,E or-,iXA; "Dan agar Kami ajarpan lcepadanya

ta'bir mimpi, " ia berkata, "Ta'bir mimpi."923

19016. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Syibil, dari Ibnu Abi

Najih, tentang firman Allah, ',7-rC.ii;,; u- f&; "Dan

'2t Mulalrid dalam tafsir (hal. 394), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2ll8), dan lbnu
Jauzi dalam Zad Al Masir (4ll8l).

n' Ibid.
ea Lihat At Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3D68) dan lbnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (4ll8l).
J1t
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agar Kami ajarlcan kepadanya ta'bir mimpi," ia berkata,

"Ta'bir mimpi."924

Firman-Nya:

terhadap urusan-Nya" "i\ & 4t$1i$ "Dan Allah berkuasa

Allah SWT berfirman, "Allah menguasai perkara Yusuf, Dia

yang mengatur dan meliputinya. Dhamir ha pada uyut, -rJ &

Diriwayatkan dari Sa'id'bin fibaii mengehai makna kata sJu

(berkuasa) pada riwayat berikut ini:

l9}l7. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman Allah, .til iF eS'A;(t "Dan Altah berhtasa

ierliadap urrcor-Nyo," ia berkata, "Maha Pelaksana."e25

. ,-".. '..,.. ) ':. .' .- .-.1.::'.'"

Firman-Nya: <r;1X.\,;fi;al";g *Tetapi

lrebanyalran manusia tidak mengetahuinya. " Ia berkata, "Akan tetapi

kebanyakan manusia merasa tidak tertarik kepada Yusuf, lalu mereka

menjualnya dengan harga yang murah. Orang-orang yang ada di

antara mereka dari penduduk Mesir, ketika menjualnya pada mereka"

tidak mengetahui apa yang akan Allatr perbuat terhadap Yusuf, dan

hanya kepada-Nya perkara Yusuf dikembalikan. "

aoo

no lbtd.
e5 lbnu Abi Hatim dalam tafsir (72lls) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun(3D0).
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'# *i,sfSlA-'KKir ifr & 6i
"Dan tatlala dia atl<up dewasa, Karnibenkmtkepadmrya

hil<mahdf,rlilmu.DemikianlahKarnimemberibalasan
lnpodo ordr.g-ar(mg yorttg berbuat baik."

(Qs. Yuusuf [12]:22)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrnnan,

tatlala dia cuhtp," Yusuf. .'lo3!J "Drwasa," ketika

sekitar

i!.fii "Dan

ia mencapai

18-60 tahun.puncak kesempurnaan pertumbuhan jasmani,

Atau dikatakan hingga 40 tatrun. Dikatakan telatr mencapai batas

kesempurnaan. Artinya kesempumaan kekuatan. ifr merupakan

bentuk jamak, seperti *\ aan !3lra{g tidak pernah lafazhnya

didengar dengan bentuk mufrad (hrnggal), dan seharusnya di-qiyas-

kan kata tunggalnya menjadi 13, sebagaimana bentuk tunggat p\t
adalah '*, dan bentuk tunggal !-lt' adalatr ,-j. Sebagaimana

perkataan seorang penyair berikut ini:

St )\t ;ttf I $t';; . . :i'ji'r,
*Apalrah banyalorya kejahatan dan hancurnya kclansaan tidak

mendatangkan b anyak harta. "e26

'u Bait ini milik Al Jamih Al Asadi, seorang penyair yang bernama asli Munqidz
bin Ath-Thumah bin Qais bin Tharif bin Amr Al Asadi. Ia orang Persia, seorang
penyair jahili yang terbunuh pada waktu perang Jabalah, pada tahun kelahiran
Nabi SAW. Terdapat perbedaan pendapat mengenai namanya dan nama
ayahnya.
An-Nuwairi berkata, "Namanya adalah Munqidz bin Tharif."
Dalam Amali AI Qali, disebutkan bahwa namanya adalah Jami, dan Al Bakari
membenarkannya, karena itu merupakan julukannya, sedangkan namanya adalah

!y,k ri'*'#
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Humaid bersenandung:

ht; [ri "*\t'rJ;. ...isl;tt'+]l'; ;i utt

"Dan ia sungguh datang, sefiranya pencela itu menjauh sesudah

mencapai puncak empat kesempurnaan' "927

19018. Ibnu Waki dan Al Hasan bin Muhammad menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Amr bin Muhammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, i'fi<;X()j "Don tatkala dia cuhtp dewasa,"

ia berkata, "Usia 33iahun."e28

19019. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifirtr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwaYat Yang sama.e2e

19020. Diceritakan kepadaku oleh Ibnu Humaid, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, riwayat

yang sa*u.930

Munqidz bin Ath-Thumah. Begitu juga dalam Mu'jam Al Marzabani, Khazanah

At Bighdadi, dan At-Tibrizi dalam Syarh Al Mufadhdhaliyat'
Ia waiat pada tahun 53 SH, dan baitnya diambil da:i Bahr Al Kamil, dua bait dari

bait pertama dan sesudahnya adalah: 
-.

Jg: v#r ;2 ort'o:.tiii qq'*'*l u'd:
"Dan aku menemukan apayang Ma'da temukan semuanya,

dan aht telah kehilangan kesenanganku dan pamanku pada masa remaja."

LitatAt Malctabah Elelaroniah, Al Maima' Ats-Tsaqafi, karya Abu Zhabi.
e27 Kami tidak menemukannya pada referensi kami.
ezs Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7?ll8) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail

Qn6r.n' Ibid.
eo lbid
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lgo2L Diceritakan kepadaku dari Ali bin Al Haitsam, dari Bisyr bin

Al Mufadhdhal, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim,

dari Mujahid, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas

berkata, tentang firman Allah, irt'&155 "Do, tatkala dia

culatp dewasa," ia berkata, "Berusia tiga puluh sekian

tahut."93l

Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksudnya adalah dua

puluh tahun. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

19022. Diceritakan kepadaku dari Ali bin Al Musayyab, dari Abu

Ruwaq, dari Adh-Dhahhak, mengenai ayat, ifi'{6J
"Dan tatkala dia cukup dewasa," ia berkata, "Berusia dua

puluh ffi*r.*932

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari jalan yang tidak disukai,

ia berkata, "Usia yang berkisar di antara delapan belas tahun

hingga tiga puluh tatrun. Telatr dijelaskan mengenai makna

tllr.
Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dari beberapa

pendapat tersebut adalah yarLg mengatakan bahwa Allatl

menyampaikan informasi tentang Yusul yang telah diberikan hikmah

dan ilmu ketika mencapai puncak kesempurnaannya. ij.ttr adalah

puncak kematangan fisik dan pikiran. Boleh saja dikatakan batrwa

Allah memberikan hal itu kepada beliau pada saat berusia delapan

belas tahun. Atau dikatakan batrwa diberikan hikmah dan ilmu pada

saat berusia dua puluh tahun. Boleh juga dikatakan pada saat berusia

"' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dlls).
e32 Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (41200) dan Al Mawardi dal361. An-Nukat wa Al

Llytn(3Dt).
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tiga puluh tiga tatrun, karena tidak ada bukti dan hujjah yang

menerangkan hal tersebut, baik dalam dalam kitab Allah, atsar dari

Rasulullah SAW, maupun kesepakatan ulama pada hal itu.

Apabila tidak terdapat bukti dari semua yang telatr aku

sebutkan, maka yang tepat adalah pernyataan Allah SWT, hingga

ditetapkannya dalil dan bukti yang benar terhadap apa yang dikatakan

sehingga dapat diterima, maka ia akan diterima saat itu juga.

Firman-Nya:

hibnoh dan ilmu."
Wt<l'&f uKami berikan lepadanya

Allah SWT berfirman, "Pada saat itu Kami berikan kepadanya

pemahaman dan ilmu pengetahuan." Sebagaimana disebutkan pada

riwayat berikut ini:

19023. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, -dari

Mujahid, tentang firman Allah, Wg *Hibnah dan

ilmu," ia berkata, "Akal dan ilmu pengetahuan sebelum

kenabian."933

Firman-Nya: '6i 
"rf ^fKt 

"Demikianlah Kami

memberi balasan kepada orang-orangyang berbuat baik"

Allah SWT berfirman, "sebagaimana Kami memberikan

balasan kepada Yusuf, lalu Kami berikan ilmu dan hikmah

kepadanya, karena ia telah menaati-Ku. Kami juga menempatkannya

di muka bumi (Mesir) serta menyelamatkannya dari tangan-tangan

'3' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72ll9') dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa'Al
Uyun(3Dl).

_ .*_ , _*$#r
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saudaranya yang hendak membunuhnya. Demikianlatr, Kami

mendatangkan balasan kebaikan dari perbuatan baik yang

dilakukannya, karena ia telah menaati perintah-Ku dan meninggalkan

larangan-Ku, yaitu perbuatan maksiat terhadap-Ku."

Ini, sekalipun pada zhahimya mengeluarkan semua kebaikan,

namun sesungguhnya yang dimaksud adalatr Nabi Muhammad SAW.

Allatt SWT berfirman kepada beliau SAW, "Sebagaimana Aku

melakukan ini terhadap Yusuf sesudah perlakuan saudara-saudaranya

kepadanya dan kerasnya ujian yang diterimanya. Aku lalu

menempatkannya di muka bumi (Mesir), dan Aku masukkan ke dalam

negeri itu. . Demikian juga Aku melakukannya terhadapmu,

menyelamatkanmu dari kaummu yang musyrik, yang hendak

memerangimu, menempatkanmu di muka bumi lalu diberikan hikmah

dan ilmu pengetatruan, karena memang itulah balasan-Ku terhadap

orang-orang yang melakukan kebaikan dalam menjalankan perintah-

Ku dan meninggalkan larangan-Ku."

19024. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 'u#i 41A:K-, "Demikianlah Kami

memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baih" ia
berkata, "Orang-orang yang diberi petunjuk."e3a

{DIDO

e3a Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4D01) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (3D69).
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"Dan w(mita (Zulaiklw) yarlgYusaf tinsgal di rurnalvrya
menggo da Y u.saf unr;.rk rnerwndukl<flrl dirirry a (l<ep adany a)
dan dia mernfiup pintu.pinhr, suayabql,ata, 'Marilahke

sini'. Y usruf b ql<ata,' Al<u b ulin&mg lnp da Alloh,
sunggzh rl.tanl<u tclah mentper:lalcul<flnku dengan baik' .

Senrngzlnrya or(mg.CIrcmg yorrg zhalirn tiadf, al<iln

bet:,ltnflrtng.tt

, 
(Qs. Yuusuf U21z 23)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, "Istri Al Aziz -istri dari tuannya- yang menggoda Yusuf, supaya Yusuf bersedia

tidtr bersamanya. sebagaimana dijelaskan pada riwayat-riwayat
berikut ini:

19025. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Ketika Yusuf mencapai usia dewasa, wanita (istri tuannya)

menggoda dirinya. Wanita itu adalatr istri Al Az.iz.,,e35

19026. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, mengenai ayat, j ';;ti'i;nr
.a.u

"*i;;tl$.*Dan wanita (Zulaifiha) yang yusuf tinggal di

e" Ibnu Abi Hatim dalam tafsir O[l2o)dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil
QN6D.

!.-?i j7 t ..1 u .- o. . .t '17),.. r.
p I | & sz+,r.-$ Oel{f*.J--.,lrl dJ 

I ai r_r)_r
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rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya

(kcpadanya), " ia berkata, "Wanita itu mencintainya.ue36

19027. ...ia berkata: Ayatrku menceritakan kepadaku dari Israil, dari

Abi Hushain, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, *Wanita itu

berkata,' Kemarilah'. "937

Firman-Nya: ifl'ii ;'::Vj"Dan dia menutup pintu-pintu."
Ia berkata, "Wanita itu menutup pintu-pintu ketika hendak merayu

dan menggoda Yusuf, sedangkan wanita itu dan Yusuf berada di

dalamnya."

Para qurra' berselisih pendapat dalam membaca bacaan

ayat,e3t Zl qr66j "srroyo berkata, 'Marilah ke sini'."

Mayoritas ahli Kufah dan Bashrah membaca, Zl *
'Marilah kc sini," dengan harakat fathah pada hnnrf ha dan ta.

Maknanya adalatr, kemarilatr dan mendekatlatr. Sebagaimana

perkataan seorang penyair kepada Ali bin Abi Thalib RA berikut ini:

",# ...aafrdpt'oi ...,5 q 6t;t cf .. .*tsr;f '$
rrt i'4AL

ts6 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl2O).

"' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QnlzD.
tst Nafi dan Ibnu Dzakwan membaca oJ 'c; dengan meng-kasrah-kan huruf ia

tanpa huruf hamzah, dan mem-fathah-kan huruf ta. Hisyam pun berpendapat
sama, hanya saja ia menambahkanhuruf hamzah, dan diriwayatkan darinya yaitu
dengan men- d h amm a h-kan huruf ta.
Ibnu Katsir membaca dengan harakat fathah pada huruf i a, daa dhammah pada
huruf ta, sedangkan yang lain membacanya dengan harakatfathah pada huruf la.
Lihat At-Taisir li Al Qira'at As-SaD' Oal. 104).
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"Maksudnya adalah, kemarilatr dan mendekatlah.'

Demikianlatr, apa yang kami katakan sesuai dalam hal

menakwilkan bacaan tersebut. Seperti yang tertera pada riwayat

berikut ini:

19028. Muhammad bin Abdullah Al Makhrami menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Al Jawab menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ammar bin Ruzaiq menceritakan kepada

kami dari Al A'masy, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, ZlA, *Marilah kc sini," ia
menyatakan, "Kemarilatr. "go

19029. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

Zsi;
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah,
uKemarilah.'9al

*Marilah lce sini," ia berkata,

19030. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

s' Kedua bait ini terdapat dalarn Maju Al Qur'an (l/305), Al Farra dalan Ma'ani
Al Qur'an Ql4O), dan Al-Lisan (entri: c.'. dan .r), dengan redaksi:

qe .-rl r$t *,ti't5 OtTt'tt1

"Sesungguhrrya lrak dan penduduknya telah tun&tk kepadamu, maka
kcmarilah."

Abu Ubaidah menisbatkannya kepada Abu Amr bin Al Ala dalam Majm Al
Qur'an, dan pernyataan ini sangat jauh menyimpang, karena Abu Amr
dilatrirkan pada tahun 70 H. Lihat Az-Zarkali dalan Al A'lam (3123), Ibnu Jauzi
dalam Zad Al Masir (3D02\, dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhanar Al Wajb
GN3D.s0 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl?J) dan Al Mawardi dalam An-Nuhat wa Al
Ilyun (3123).

Yt lbid.



$mch Xa.sd

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, tentang

firman Allah, Zi e:. *Marilah ke sini." Seperti engkau

mengatakan, "Kemarila5. rr942

19031. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari

Zrxirn bin Hubaisy, ia membaca kalimat ini, Zl *
*Marilah ke sini," sebagai nashab.Artiny4 kemarilah.ea3

19032. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas

berkata, tentang firman Allah, Zl **Marilah ke sini," ia
berkata, "seperti engkau berkata,' Kemarilatr'. "94

19033. Ahmad bin Suhail Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Qurratr bin Isa menceritakan kepada kami, ia
berkata: An-Nadhr bin Arabi Al Jazari menceritakan kepada

kami dari Ikrimah (maula Ibnu Abbas), tentang firman Allah,

Zl qr*Marilah lce sini," ia berkat4 "Kemarilah."

Ia berkat4 "Itu adalah bahasa Hauraniyah."eas

19034. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, e|Al,

*' Lihat Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz (3D32).
s3 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4t5;2q, dan ia hanya menisbatkannya

kepada Ibnu Jarir.* lbnu Abi Hatim dalam tafsir QnlzD.*t Lihat Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an Q/40), Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (3D70), dan lihat biografi An-Nadhr dalam Tahdzib At-Tahdzib (101M2,
443).
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4 "srroyo berkata, 'Marilah ke sini''" Ia berkata' "Al

Hasan berkata,'Kemarilah'' "946

19035. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dariMa'mar,dariQatadah,dariAlHasan'mengenaiayat'
'6i:;;"Marilah pe sini," bahwa sebagian mereka berkata'

"Kemarilah."sT

19036. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, mengenai ayat, 4 e; *Marilah kc sini"' ia

berkata, ,,Kemarilah, dan itu adalah bahasa orzrng Qibthi.'e48

lg}37. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul watrhab bin Atha menceritakan kepada kami

dari Amr, dari Al Hasan, mengenai ayat, 4 e$ "Marilah

l<e sini,,, ia berkata, "Kata as-siryaniyahyngberarti perintah

padamu."949

19038. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahtrab menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Qatadatl, dari Al Hasan, mengenai ayat, 4 (ii
*Marilah kc sini," ia berkata, 'Kemarilah'"e50

19039. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami,

berkata: Khalaf bin Hisyam menceritakan kepada kami,

* Abdurrazzaq dalam tafsir (2/210) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(3t23).
u' Ibtd
"t ffi Jauzi dalam ZadAl Masir (4t203) dan Al Qurthubi dalamAl Jami'li Ahkam

Al Qur'an (9t164).*, ruri iu*i'dalam'Zad Al Masir (41203) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

IJyunQB).
eso lbid.

ia

ia
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berkata: Matrbub menceritakan kepada kami dari Qatadatr,

dari Al Hasan, mengenai ayat, A L$"Maritah kc sini," ia

berkata,'Kemarilah. ues t

19040. ...ia berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zurrin,

tentang firman Allah, Zi * "Marilah ke sini," artinya

adalah, kemarilah.es2

19041. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah sampai

kepadaku tentang firman Allah, Zl r*,*Marilah ke sini,"

ia berkata "Kemarilatr. "e53

19042. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin

Ashim menceritakan kepada kami dari Khalid Al Hadzdza,

dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, batrwa ia membac 
^, 

Z5:4
*Marilah l<c sini," ia berkata, "Mengajak Yusuf untuk

mengikuti keinginan dirinya."esa

19043. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 'Zt * *Marilah kE sini, "

st lbtd
e52 Lihat As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41520\, dan ia hanya

menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

"' Lihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D3), dari lbnu Abbas,
Mujahid, dan Qatadah.

's Al Mawar di dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/23).
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ia berkata, "Bahasa Arab yang berarti mengajak Yusuf untuk

mengikuti keinginan dirinya. "ess

lg}44. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, seperti itu. Hanya saja, ia berkata, "Kalimat itu

adalatr kalimat bahasa Arab yang berarti mengajak Yusuf

untuk mengikuti keinginan dirinya. "es6

19045. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: syababah

menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, sama seperti hadits Muhammad bin Amr.e57

19046. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang
' 

sama.958

19047. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan,

mengenai ayat, 4 ej *Maritah kc sini," dengan harakat

fathah pada huruf ha dan ta. Ia berkat4 "Sebagaimana

engkau berkata,'Kemarilatr'. "95e

es5 Mulahid dalam tafsir (hal. 394), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl2l), Ibnu

Jauzi dalam Zad Al Masir (4D02), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(3t270).

"t Mu5atrid dalam tafsir (hal. 394), Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (3D3),
dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3D70).

e5' Ibid.

'5t lbid.

"' Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D03) dan lbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (31232).
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19048. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ubaid

berkata: Al Kisa'i menceritakan kepadanya, bahwa ayat, L5
Zf *Marilah kp sini." merupakan batrasa penduduk

Hawran yang terletak di daerah Hiiaz dan maknanya adalah,

kemarilah."

Ia berkata: Abu Ubaid berkata, *Aku bertanya kepada

seorang alim ulama dari penduduk Hawran, lalu guru itu

menyebutkan bahasa mereka, maka ia mengetahui bahasa

tersebut."96o

19049. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

Allah, 4 * *Marilah kc sini," ia berkata,
uKemarilah.'961

19050. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

tentang firman Allah, Z('e;ag; "Ser6ya berkata,

'Marilah ke sini'." la berkata, "Marilah ke sini, mendekat

kepadaku."962

Sekelompok ulama salaf membaca cl-i i'-+ iLiri "sercya

berlata, 'Aht telah menyiapkan diriht untukrnu'. " Dengan meng-

kasrah-kan huruf ha dan men-dhammah-kan huruf ta serta hamzah.

Maknanya adalah, aku telah bersiap-siap untukmu." Diambil dari

perkataan, *;:#t ;SU.L+. Or*g yang meriwayatkan pendapat

* Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31270) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhanar Al Wajiz (3t232).*t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712122).s' Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit (31269).
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tersebut adalatr Ibnu Abbas, Abu Abdunahman As-Sulami, dan

kelompok lain selain keduanya.

19051. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajiaj

menceritakan kepada kami dari Hartrn, dari Aban Al Athar,

dari Qatadatr, batrwa Ibnu Abbas membaca ayat seperti itu,

yaitu dengarmeng-kasrah-kan huruf ha dan men-dhammah-

kan huruf ta.

Ahmad berkata: Abu Ubaid berkat4 etdku hanya tahu bacaan

tersebut dibaca dengan hamzah."e63

19052. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Aban Al Athar,m dari Ashim, dari Abu Abdurratrman As-

Sulami, tentang ayat, 'il L if "Aht telah bersiap-siop

untuhnu," bahwa artiny4 aku telatr bersiap-siap rmtukmutrs

19053. ...ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Qatadah, dari Ikrimah, riwayat yang sama.e66

* Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4DOl).K Dia adalah Aban bin Yazid Al Aththar, Abu Yazid AI Bashari, meriwayatkan
dari Budail bin Maisarah, Al Hasan Al Bashri, Ashim bin Bahdalah, Amr bin
Dinar, dan lainnya. Shalih bin Ahmad bin Hanbal berkata dari bapaknya, "Semua
syaikh telah sepakat." Abu Bakar bin Abi Khaitsamah berkata dari Yahya bin
Mu'in, bahwa perawi hadits tersebut orang yang tsiqah, dan Yahya bin Sa'id
meriwayatkan tentang hadits tersebut, ia menyatakan bahwa ia lebih menyukai
riwayat itu dari Hammam, dan Hammam menyukainya.
An-Nasa'i berkata, "Tsiqah, sekelompok jamaah meriwayatkan darinya, kecuali

-_- Ibnu Majah." Lihat Al Muzyi dalam Tahdzib Al Kamal (2125,26).
'u' Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3D2) dan Al Baghawi dalam Ma'alim

At-Tanzil (3D69\.w lbtd
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19054. Bisyr menceritalmn kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Ikrimatr berkata, "Aku

telatr bersia-siap untukmu. "e67

19055. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, ia berkata, tentang ayat,'elj 4
" Aht telah bersiap-siap untulonu. "

Ikrimah berkat4 "Aku telatr bersiap-siap untukmrr.ne68

19056. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Batrdalah, ia

berkata: Abu Wa'il berkata" tentang ayat, rli'r1 *Afu tetah

bersiap-siap untubnu," bahwa artinya adalatr, aku telalt

bersedia untukmu.e6e

Abu Umar bin Al Ala dan Al Kisa'i mengingkari bacaan

seperti itu.eTo

19057. Diceritakan kepadaku dari Ali bin Al Mughirah, ia berkata:

Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna berkata: Aku melihat

Abu Amr dan Abu Ahmad bertanya kepadany4 atau Ahmad,

padahal ia pandai dalam hal Al Q*'*,"' dari pendapat

orang yang mengatakan, 
"l) "= 

;f "Alat telah bersiap-siap

s7 Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyun (3122).
st Abdurrazzaq dalam tafsir (2l2l}) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2l2l).
s Lihat Ibnu Jauzi dalanZadAl Masir (41201).
e70 Lihat Al Qurthubi dalam At Jamt li Ahkam Al Qur'an (91164) dan Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Taruil (31269).
e'r Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an terdapat penambahan, "Dia juga menangis

hingga tua, dan hanya tinggal di rumahnya. Kemudian pada waktu itu diambil
bacaan-bacaan darinya, ia bersama para hakim, dan kerap menanyakannya'"
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untulwru," dengan harakat kasrah pada hunrf ,la dan

digantikannya hunrfya dengan hamzoh'

Abu Amr berkata, "Orang yang membaca dengan cara

demikian berarti telatr lalaieTz artinya batil. "

Ia menjadikan kalimat c^lri dari bentuk kalimat c;(-i, maka

ini adalatr al khandaq (lubang). Lalu ia mengasingkan diri

dari Arab hingga sampai ke Yaman. Apakah kamu

mengetahui seseorang yang membaca dengan U'ql

19058. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Kisa'i tidak pemah

menceritakan tentang kalimat i L ;f berasal dari batrasa

Arab.e73

Mayoritas penduduk Madinatr membaca U1>+ dengan meng-

kasrah-kan huruf ha, mei-sulan-kan hunrf ya dan memberi harakat

fothahpada huruf ta.

Sebagian penduduk Makkah membaca 'lJ' 
t# dengan harakat

fathah pada htrruf fta, harakat suhtn pada hunrf ya dan men-

dhammah-l<anhuruf ra.

Sebagian penduduk Bashrah, diantaranya AMullah bin Ishaq,

membaca ?li *, dengan harakatfathahpadahuruf ha danmeng-

kasrah-kanhuruf ra.

Sebagian perawi menyebutkan syair Thurfah bin Al Abd

mengenai .1, t# dengan harakatfathah pada huruf ha dan dhammah

padahuruf ta, sebagai berikut:

Tulisan yang tertera dalam manuskrip tidak jelas, dan yang nyata adalatr pada

Abu Ubaidah dalan Maiaz Al Qar'an (l/306).
Lihat Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (911il).

n2

9n

--l.iil
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-+ rpt'u ?$ i6 ...6 ri1 i*\Lr€; ;
"Kaumht itu tidakpernahiauh, apabila tidak ada seorangyang

mengatakan,'Aj aklah s e bagian keluar ga, lalu kemarilah'. "e7 
4

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dalam membaca

ayat, Zl r* "Marilah ke sini," adalah yang membaca dengan

mem-fathah-kan huruf ha dan ta, serla men-suhm-kan huruf ya,

karena itulah batrasa yang terkenal di kalangan bangsa Arab, bukan

yang lain. Juga karena bacaan itu pula yang telah disebutkan oleh

Rasulullah SAW.

19059. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abi

Wa'il, bahwa Ibnu Mas'ud berkata: Aku mendengar sebuatr

bacaan, lalu aku mendengar mereka membacakan bacaan

tersebut saling mendekati, maka bacalah sebagaimana kamu

telatr diajarkan, namun kemudian banyak terdapat perubahan

dan perbedaan, karena kalimat tersebut sama seperti

perkataan, "Kemarilah. "

"o Bait ini milik Thurfah bin Al Abd, namun kami tidak menemukannya dalam

Diwan Thurfah yang telah diterbitkan. Disebutkan pada Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (31232), Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an
(91163), dan Abi Tanjalah, tanpa menisbatkannya kepada siapa pun, kemudian ia

menambahkannya dengan bait yang lain:
t^r r3rii r ,;i.r;tr( Gt-,n';u. rs t;L-!- e

"Mereka merryukai orang ini, cepatlah kemari, seperti Ababil yang tidak pernah
meninggalkan rumah"

Lihat Hujjah Al Qira'at (hal. 358) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun
(3D3) dengan redaksi:

q;i' tb grs,S'6 r; ri1 ;,ir'ittr,. d'i'd
"Kaumku itu tidak pernah jauh apabila tidak ada di antara keluarga seseorang

yang berseru,'Kemarilah'. "
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Abdullatr kemudian membaca, Zl, i; *Marilah pc sini."

Lalu dikatakan, "Wahai Abdurrahman, orang-orang

membaca, {LJ t :i." Abdullatr berkata, "Aku lebih suka

membacanya sebagaimana aku diajarkan cara

membacanya."9?5

19060. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abi Wa'il,

ia berkata: Aku mendengar Abdullatr bin Mas'ud membaca

ayat, Zl*6(i2 "Seraya berkata, 'Marilah lee sini', ia

berkata, "Mereka berkata kepada Abdullatr, 'Kami tidak

pematr membaca ayat seperti itu, kecuali membacanya

dengan .gt t'\i-5'. Abdullatr lalu berkata, 'Aku lebih suka

membacanya sebagaimana aku diajarkan cara

membacany ut .n976

19061. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abi

wa'il, ia berkata: Abdullatr berkata, zi*j/J6i "srroyo

berkata, 'Marilah kc sini'."

Masruq berkata kepadanya, "Sesrmgguhnya banyak orang

yang membacanya ui'c.i."
Abdullatr berkata, "Biarkanlatr aku, sesungguhnya aku lebih

suka membacanya sebagaimana aku diajarkan cara

membacanya.u9TT

e'5 HR. Al Bukhari dalarn Tafsir Al Qur'an (4692) dan Abdurrazzaq dalam tafsir
(zztt).

e'6 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QU2D.t" Ibid.
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19062. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam Al
Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari

Ibnu Mas'ud, mengenai firman Allah, Zi * "Marilah ke

sini," yaitu dengafi me-nashab-kan huruf ha dan ta, tanpa

meletakkan hwuf hamzah.e1 
I

Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna menyebutkan bahwa

kaum Arab tidak menjadikan kata iii sebagai mutsanna, tidak

sebagai jamak, dan tidak pula sebagai mu'annafs, melainkan sesuai

dengan segala kondisi. Adapun jumlah, akan nampak setelahnya.

Demikian pula dengan mu' annats atan mudzakJrar-nya.

Dikatakan, "Hendaknya engkau mengatakan kepada satu

orang, U5 '4, kepada dua orang, t*i 'c#, kepada banyak orang

lelaki, p '"+, dan kepada banyak orang perempuan,'jl'4.e7e

iakwit firman Allah, $f 'it77 38, ffusaf berkata, "Aku
berlindung kepada Allah." )

Allah berfirman, "Ketika wanita itu memanggil Yusuf untuk

mendekat kepadanya dan berkata, 'Kemarilah, ke sini', Yusuf berkata,

'Aku berlindung kepada Allah dari wanita yaorLg memanggilku agar

mendekatinya, dan hanya kepada-Nya aku menyerahkan segala

urusanku'."

'il Ibnu Athiyah dalatn Al Muharrar Al ll/ajiz (3D33).
e7e Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit (3D70) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al

Masir (41202,203).
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Firman-Nya, itL, 'rA -l :it "sungguh tuanht telah

memperlahtkanht dengan bailc" Ia berkata, "Sesungguhnya

satrabatnu dan suamimu adalatr tuanku.' Sebagaimana disebutkan

dalam riwayat-riwayat berikut ini :

19063. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, tentang fi rman-Ny q o; :i\;rl <'la Jli "Yusuf b erkat a,

'Aht berlindung kepada Allah, sungguh tuanht'. " Ia berkat4

't1u ar.n98o

19064. ...Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Warqa, dari

Ibnu Abi Najih, tentang firman-Nya, 
"l:it 

"sungguh

tuanht," ia berkata, 'Tuanku."98l

19065. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami dari Warqa,

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang sama.eE2

19066. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, riwayat yang

sama.983

"o Ibnu Athiyatr dalam At Muharrar Al llajiz (31233) dan AI Mawardi dalarn An-
Nukatwa Al Wun(3D3).s' Al Mawardl aahm An-l,tukat wa Al Uyun (3D3) dmt Mujatrid, As-Suddi, dan
Ibnu Hibban. Demikian juga dalam Al Muharrar Al Wajiz (3/23) dan Al
Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (3D70).

"' Mu.latrid dalam tafsir (394), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Onn2), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun QB).

'8t lbid.

-
-L-::t_I
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19067. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sa*a.e8a

19068. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan keada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya,

Gt t'u:.L\aj ,{l;ii'li1; JE uyusuf bertrata, 'Aht

berlindung kepada Allah, sungguh tuanlru telah

memperlalatkan alru dengan bailc" Ia berkata, "Tuanku,

yakni suami wanita tersebut."98s

19069. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nvq dJ :tllitt;'Y; lf; "Yusuf berkata, 'Aht berlindung

lcepada Allah, sungguh tuanht'. " Maksudnya adalah lthfir.
Beliau berkata, "Ia adalah 1urrLr.rre86

Firman-Ny 
", Qfi lA "Telah memperlahtkan aku dengan

baik." Ia berkata, "Memberiku kedudukan yang baik, memuliakanku,

dan mempercayaiku. Oleh karena itu, aku tidak akan

mengkhianatinya."

Hal itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

19070. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang ayat,
/ ,.?. a ./ -1GV't Sl "Telah memperlahtlcan alat dengan baih"

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D122) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (31233).

9U

985

986
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maksudnya adalah, mempercayaiku atas rumah dan

istrinya.e8T

l9}7l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Ny u, GV|A
"Telah memperlahtkan aht dengan bailc," maka aku tidak

akan berkhianat berkaitan dengan istrinya.ess

19072. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-Nya,

GC||A "Telah memperlalatkon aht dengan bailc," ia

berkata, "Maksud Yusuf adalatr tuannya, yaitu suami wanita

tersebut."989

Firman-Nya, 5A9i'*7 fit "sesungguhnya 
"irorg-

orang yang zhalim tiada aftan beruntung." Ia berkata, "Ia tidak akan

menemukan keabadian. Orang yang ztralim dan orang yang

melakukan apa yang seharusnya tidak ia lakukan, tidak akan mendapat

keberhasilan. Yang mengajakku berbuat jahat kepadanya adalatt

keztraliman dan pengkhianatan kepada tuanku yang telatr memberiku

kepercayaan terhadap rumahnya." Hal itu berdasarkan riwayat berikut

ini:

19073. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, mengenai firman-

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D122) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3D3).
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (3/23).

Muhajid dalam tafsir (394) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D122).

9t7

9E8

989
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Nya, 5 iJi$-{ )3l"sesunggahnya orang-orang yang

zhalim tiada akan beruntung," ia berkata, "Inilatr yang

mengajakku kepada kedraliman, dan tidak akan beruntung

orang yang melakukan hal demikian."s

ooo

AL|L !e;S if& V' 6-{j q.'€) :.*"i5 ;n,

@ <^;xs ( te a l,ty1iag ;fi ,Ji3;,
"S esnnggulmy a w arita itu talah b ennal<sud (melalculr,ort

pubuotan itu) dengdrJ Yumf , dan Yu,n$ fum bennalc,sun

(melalcul<m Fala) ilengan wanita iar ondail<au dia tiada
melihat tando (dori) Tuhanrrya. Denikiarilah, dgcr Kami

menalinglan dnip adawy a l<r,rnmgl,fr an dan l,r;l,rliian.
SesnngutvryaYust$iattermosttklwrba.hambaKarni

yorngterpilih."

(Qs. Yuusuf [12] z 241

Abu Ja'far berkata: Disebutkan bahwa ketika istri Al Aziz

menginginkan Yusuf dan menggodanya, ia mulai memuji-muji

ketampanan Yusuf, dan menyatakan batrwa ia merindukannya. Hal itu

berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

19074. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-

Nyu, Q fStL;S'tlft "sesungguhnya wanita itu telah

99o Ibnu Hatim dalam tafsir Qnl22>.
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992
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bermalrsud (melalatkan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan

Yusuf pun bermaksud (melahtlmn pula) dengan wanita itu,"

ia berkata, "Zulaikha berkata kepada Yusuf, 'Wahai Yusuf,

betapa indatr rambutmu'. Yusuf berkata, 'Ia adalatr yang

pertama kali akan gugur dari badanku'. Zulaikha berkata,

'Wahai Yusuf, betapa tampan wajatrmu'. Yusuf berkata, 'Itu

akan menjadi makanan tanah, dan akan terus demikian

sampai ia menelannya'. Zulaikha lalu terpesona dengan

Yusuf, dan Yusuf pun terpesona dengannya. Keduanya lalu

masuk rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai

menanggalkan celananya, nzunun tiba-tiba bayangan Ya'qub

berdiri di rumatr, menggigit jarinya sambil berkata, 'Wahai

Yusuf, [i*g*]"' janganlatr kamu melakukannya (berbuat

mesum dengannya), karena penrmpamruurmu selama kamu

tidak melahrkannya adalatr seperti burung di langit yang

tidak memiliki kekuatan,ee2 dan perumpamaanmu jika

melakukannya adalatr seperti ia mati dan jatuh ke bumi

karena tidak mampu mempertahankan dirinya.

Perumpamaanmu jika tidak melakukannya adalatr seperti sapi

yang tidak jinak, yang tidak bisa dipekerjakan.

Perumpam&urmu jika melakukarlnya adalah seperti sapi yang

mati, maka semut masuk pada ujung dua tanduknya, dan ia

tidak bisa membela dirinya sendiri'. Ia pun mengikat

celananya kembali dan sangat ingin pergi keluar, namun

Zulaikha menangkapnya dan memegang ujung gamisnya dari

D ui Tar ikh At h-Tha b ar i.
Demikian juga dalam manuskrip, mungkin sebenarnya tidak bisa terbang.
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belakang, sehingga ia menyobeknya sampai terlepas darinya.

Yusuf pun menjauhinya dan bergegas menuju pintu."ee3

19075. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Wanita itu bergejolak 
-terkadang 

ia tidak dapat menahan

keinginannya, namun terkadang ia dapat

menyembunyikannya- dan mengajaknya bersenang-senang,

yang merupakan kebutuhan laki-laki terhadap kecantikan dan

keelokan tubuhnya. Ia (Yusuf) merupakan seorang pemuda

yang juga memiliki hasrat seksual pada umumnya pada diri

seoftrng laki-laki, sehingga ia menanrh simpati terhadap rasa

cinta perempuan tersebut terhadapnya, dan tidak takut

padanya sehingga Yusuf hendak melakukan perbuatan

mesum, dan Zulaikha pun hendak berbuat mesum dengannya"

hingga keduanya berduaan di sebagian ruangan rumahnya (Al

Aziz)."w

Makna II fiir aaam bahasa Arab adalatr pembicaraan diri

seseofimg terhadap sesuatu yang belum terjadi. Adapun tentang Yusuf

menginginkan wanita tersebut, dan wanita tersebut menginginkannya,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D123), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(3D71), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/205).

Ib,nu Jauzi memberikan komentar atas perkataan bahwa Yusuf AS melepaskan

celananya, 'Tidak sah apa yang diriwayatkan oleh para mufasir, bahwa ia

melepaskan cetana dan ia duduk di hadapannya seperti duduknya seorang laki-
laki, karena jika demikian, berarti menunjukkan adanya niat yang kuat,

sedangkan para nabi ma'shum dari niat yang kuat untuk berzina."
Hal itu sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari setelah itu, berupa

riwayat-riwayat yang kemungkinan besar adalah israiliat, yang jalannya

ditemukan pada sebagian mufasir.
Ibid.
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para ahli ilmu mengatakan sesuai dengan yang aku katakan berikut

ini:

19076. Abu Kruaib, Sufuan bin Waki, dan Sahl bin Musa Ar-Razi,

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Ibnu Uyainah

menceritakan kepada kami dari Su$an bin Abi Sulaiman,

dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, ketika ditanya

tentang ayat'J:'t!-f,j, bagaimana menurutnya? Ia berkata,

"Melepaskan tali celana dan duduk di hadapannya seperti

duduknya juru khitan." Redaksi hadits ini milik Abu

Kuraib.ee5

19077. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ubaidullah bin Abi Yazid mendengar Ibnu Abbas

berbicara mengenai firman-Nya , q'€):*,iS tX)
"Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melalatkan

perbuatan itu) dengan Yusuf dan Yusuf pun bermaksud

(melahtlan pula) dengon wanita itu." Ia duduk di

hadapannya seperti duduknya juru khitan, dan melepaskan

tali celana.s5

19078. Ziyad bin Abdillah Al Hasani, Amr bin Ali, dan Al Hasan

bin Muhammad menceritakan kepadaku, mereka berkata:

Suffan bin Uyainatr menceritakan kepada kami dari Abdullah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D122) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun QD$.
ir!+lr adalah tali celana, baik berupa tali maupun benang. Lihat Al-Lisan, entri

(,./). o"l adalah hasrat yang berkobar-kobar dan keinginan untuk menikah. ,121

,'1il;qip. Lthat Lisan (entri: 6*).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/24,25) dan Al Baghawi dalam
M a' al im At-T anz i I (3 l2'1 0).
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bin Abi Yazid, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas

ditanya maksud ayat 'r.i ',,it$, lalu ia menjawab,

"Melepaskan tali celana dan duduk di hadapannya seperti

duduknya junr khitan. "sT

19079. Ziyad bin AMillah menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikatr, ia berkata: Aku bertanya

kepada Ibnu Abbas, "Apa maksud ayat'ti-:.i-t4t" lu

menjawab, "la (Zllukha) telentang di hadapannya, dan ia

(Yusu| duduk di antara dua kakinya (Zulaikha)."e8

19080. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu

Abi Mulaikah, tentang firman-Nya, q'{t:rLi5 )n,
"sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melahtkan

perbuatan itu) dengan Yusuf,, dan Yusuf pun bermaksud

- (melahtkan pula) dengan wanita itu,u ia berkata, "Ia

(Zulaikha) telentang di hadapannya, dan ia (Yusuf) hendak

melepaskan pakaiannya. "s
19081. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qubaishatt

bin Uqbatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi

Mulaikah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nyn 46 nt
q.'et "sesungguhnya wanita itu telah bermaksud

(melakulan perbuatan itu) dengan Yusuf,, dan Yusuf pun

bermaksud (melahtlran pula) dengan wanita ira " Ibnu Abi

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D123) dan Ibnu Athiyah dalant Al Muharrar Al
Wajiz (31324).

gtn

998

9!r!)



Mulaikah bertany4 "Apa maksudnya?"

fdld;rAt/a,XiaDrld

Ibnu Abbas

menjawab, "Zulaikha telentang di hadapannya, dan Yusuf

duduk di antara dua kakinya (Zulaikha). Yusuf hendak

melepaskan pakaiannya, atau Zulaikha yang melepaskan

pakaiannya."lm

lg}82. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi

Mulaikah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas

tentang maksud ayat,',.iu5'i-tj9 Ia menjawab, "Zulaikha

telentang dengan patranya terbuka, dan Yusuf duduk di antara

kedua kaki Zulaikha untr.rk melepaskan pakaiannya

sendiri."lool

19083. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Nafi, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata:

Ibnu Abbas ditanya tentang firman-Nya , q"6:yiS'iif,
"sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melahtkan

perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud

(metatairan pula) dengan wanita itu," apa maksud kalimat,

Li '';-t;t Ia lalu menjawab, "Melepas tali celan4 yakni

celana."l@2

19084. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia

tw lbid.
root lbid.tw lbid.
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berkata: Aku mendengar Al A'masy dari Mujahid, tentang

firman-Nya, tQ etfu;;S'.;lft "sesungguhnya wanita itu

telah bermaksud (melahtkan perbuatan itu) dengan Yusuf,,

dan Yusuf pun bermaksud (melahtkan pula) dengan wanita

itu," ia berkata, "Melepaskan celana sampai bokongnya, dan

Zulaikha dalam kondisi telentang. " 
1003

19085. Ziyad bin [Yatrya]roor Al Hasani menceritakan kepada kami,

ia berkata: Malik bin Su'airlms menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Mujatrid,

tentang firman-Ny",q 'fr :* i3 '"ift "sesungguhnya

wanita itu telah bermaksud (melahtlcan perbuatan itu)

dengan Yusuf,, dan Yusuf pun bermaksud (melahtkan ptla)
dengan wanita itu," iaberkata, "Melepas celananya, sehingga

ia duduk di bagian bokongnya."tffi

19086. Mutrammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D123) dan Al Baghawi dalam Ma'alim Ab
Taruil (3D70).
Dalam manuskrip Abdullah, dan yang kami tetapkan adalah yang benar. Ia
adalah Ziyadbn Yahya bin Ziyad bin Hassan bin Abdillah Al Hasani. Abu Al
Klraththab Adz-Dzikri, Al Adni Al Bashri. Dianggap tsiqoh oleh Abu Hatim
dan An-Nasa'i. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat.
Ia adalah Malik bin Su'air bin Al Khams At-Taimi, Abu Muhammad. Ada yang

mengklaim bahwa ia adalah Ibnu Al Ahwash Al Kufi. Ia meriwayatkan dari
Hisyam bin Urwah, Al A'masy, Ibnu Abi Laila, Furat bin Ahnaf, dari lain-lain.
Ali bin Salamah Al Balqi, Abu Ubaidah bin Fudhail bin lyadh, Daud bin
Umayyah, dan yang lain meriwayatkan darinya.
Abu Zur'atr dan Abu Hatim berkata, "Ia dapat dipercaya." Abu Daud berkata,

"\a dha'if." Ad-Daraquthni berkata, "Ia dapat dipercaya." AI Azdi berkata,

" Baginya terdapat hadits-had its munkar ;' Lihat T a hdz i b At-Tahdz i b ( 1 0/ 1 7).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712123), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3124,25), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3D70').

10(B
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firman-Ny a, l| ;6 L;S';;ft "sesungguhrrya wanita itu

telah bermaksud (melahtlan perbuatan itu) dengan Yusuf,

dan Yusuf pun bermaksud (melahtlran pula) dengan wanita

ittt," ia berkat4 "Yusuf duduk seperti duduknya suami atas

istrinya.ul@7

19087. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami dari Abu Bazzah, tentang firman-

Nvqti {t LU;'it2 "srtu,ggthnya wanita itu telah

bermaksud (melahtkan perbuatan itu) dengan Yusuf,, dan

Yusuf pun bermaksud (melahtkan pula) dengan wanita iht,"

ia berkata, ..Adapun p Zrtuit ta (dalam keadaan) telentang,

sedangkan f,jl Yusuf (dalam keadaan) duduk di antara dua

kaki Zulaikha dan mulai melepas pakaiannya'"Ioo8

19088. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepadaku dari

Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullatr bin Abi Mulaikalt

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku bertanya kepada

Ibnu Abbas, "APa maksud ayat, Li''-J"it;t" Ia menjawab,

"Zulaikha telentang dan Yusuf duduk di antara dua kakinya,

melepas pakaiannya. " 
I oo9

19089. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin Al Yaman

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ali bin

Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al (bun (3D4).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (4t2123) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tarail (31270).

t0o7
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Budzaimah, dari Sa'id bin Jubair dan Ikrimah, keduanya

berkata, "Melepaskan celana, dan ia duduk seperti duduknya

junr khitan."lolo

19090. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad Al Anqazdi menceritakan kepada kami dari

Syuraik, dari Jabir, dari Mujatrid, tentang firman-Ny^, 'iif2

q.{t!g,,i! "sesungguhnya wanita rtu klah bermapsud

(melalaican perbuatan itu) dengan Yusuf,, dan Yusuf pun

bermaksud (melahtl<an pula) dengan wanita itu," ia berkata,

"Zulaikha telentang dan Yusuf melepas pakaiannya hingga

sampai batas bokonglya.' lol I

l909l. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Abu Hushain, dari Said bin Jubair, tentang

firman-Ny u, q'fr :4i3'.;tr "sesungguhnya wanita itu

telah bermaksud (melahtkan perbuatan itu) dengan Yusuf,

dan Yusuf pun bermaksud (melalatlcan pula) dengan wanita

itu, " iaberkata, "Melepaskan tali celananya. " 
I 0l 2

19092. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Abi

Sulaiman, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Aku

menyaksikan Ibnu Abbas ditanya tentang maksud ayatli

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (1D125) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahlram Al Qur'an (9/166).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3D70\ dan Al Qurttrubi dalam Al Jami'
li Ahlsn Al Qur'an (9/166).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712125) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (9/166).

t0t0

t0l I
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G i"i? Ia lalu menjawab, "Melepaskan tali celanq dan ia

duduk seperti duduknya junr khitan."lOl3

Jika seseorang berkata, "Bagaimana murgkin Yusuf dianggap

seperti itu, padahal ia seorang Nabi Allatr?' Jawablatr, "Para ahli ilmu

berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian berpendapat batrwa itu

merupakan ujian yang diberikan kepada para nabi, yaitu kesalahan,

dan Allah mengujinya dengan hal itu supaya takut kepada Allah SWT

jika ia mengingat dosa tersebut, sehingga dalam ketaatan kepada-Nya

ia akan mengurangi perbuatan dosa, dan tidak merasa letih terhadap

luasnya ampunan dan kasih sayang Allah.

Ahli ilmu lain berpendapat batrwa ketika Allah menguji para

nabi dengan kesalahan, maka tujuannya adalah memberitahukan

mereka tentang nikmat'Nya kepada mereka dengan cara memberi

maaf kepada mereka dan tidak mengadzab mereka di akhirat kelak.

Ahli ilmu lain berpendapat bahwa ketika Allatt menguji para

nabi dengan kesalatran, maka tujuannya adalah menjadikan mereka

sebagai imam bagi orang-orang yang melakukan dosa dalam hal

mengharap kasih sayang Allah, dan tidak berputus asa atas ampunan-

Nya jika mereka bertobat.lola

Ahli ilmu lain yang menentang pendapat salaf dan

menakwilkan Al Qur'an dengan ra'yu mereka, mengatakan batrwa

dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa

maknanya adalatr, wanita tersebut telah bermaksud melakukan

perbuatan itu, dan Yusuf telah bermaksud memukulnya atau

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D123), Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al
Qvun (3D4,25), dan Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir gn0r.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3125) dan lbnq Athiyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (31233,234).
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mencengkemmnya dengan cara yang tidak baik lantaran wanita itu

hendak melakukan perbuatan yang tidak baik padanya. Kalau saja

Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, sehingga hal itu
menahannya untuk mencelakai perempuan tersebut dengan kekejian,

dan bukan karena beliau tergoda dengan perempuan itu.

Orang-orang yang berpendapat demikian menyatakan batrwa

bukti yang membenarkan hal itu adalah firman-Ny4 ,3;).1fJL
if*i$3:;5l';L 'Demikianlah, agar Kami memalingltan

daripadanya kemungkar an dan ke kei ian'. "

Mereka berkata, 'rilr aaa*, apa yanng henda\ dilakukan oleh

orang yang berbuat keji terhadapnya, dan itu bukanlah rtXii!.

Sebagian lainnya mengatakan batrwa makna ayat tersebut

adalatr, wanita tersebut telatr hendak melakukan perbuatan itu, dan

berita berhenti sampai di situ. Lalu pemberitaan tentang Yusuf

dimulai, kemudian dikatakan, "Yusuf pun bermaksud (melakukan

pula) dengan wanita itu kalau saja ia tidak melihat tanda dari

Tuhannya." Seakan-akan mereka mengaratrkan makna ayat tersebut

batrwa Yusuf tidak hendak melakukan perbuatan itu dengan wanita

tersebut. Sedangkan Allah hanya memberitahukan bahwa seandainya

Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka pastilah ia hendak

melakukannya dengan wanita itu, akan tetapi ia melihat tanda

Tuhannya, sehingga ia tidak melakukan perbuatan itu dengan wanita

tersebut, sebagaimana dikatakan H3'{I#53F4LAl'J$t5tr3
dj {r i't';<ri "Kolou tidaklah karena lrarunia dan rahmat Atlah

lrepada lramu, tentulah lcamu mengilatt syetan, kccuali sebagian kecil

saja (diantaramu)." (Qs. An-Nisaa' [4]:83)

Abu Ja'far berkata: Dua pendapat ini dibatalkan karena

orang Arab tidak mendahulukan jawaban tlj "faau tidak karena."
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sebelumnya. Kamu tidak mengatakan Lj-j )iJ t i irif "Aku telah

berdiri kalau bukan karena Zatd.- Maksudnya bukanlatr iii :[i U::lj
"Kalau bukan karena Zaid maka aku telah berdiri." Keduanya

bertentangan dengan takwil Al Qur'an dari semua atrli ilmu.

Sebagian mereka berpendapat batrwa wanita itu telatr

bermaksud (melakukan perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun

bermaksud (melakukannya) dengan wanita itu, hanya saja niat
melakukan dari kedua orang tersebut berlaku di antara keduanya,

antara berbuat dan tidak berbuat, bukan niat dan bukan pula kehendak.

Mereka berkata" "Tidak berdosa apayang dikatakan jiwa dan hati jika
tidak ada niat dan tidak ada perbuatannya. Adapun tanda yang dilihat
Yusuf, adalatr sesuatu yang karenanya Yusuf tidak jatrh dalam dosa.,'

Para atrli ilmu berbeda pendapat tentang hal ini.

Sebagian berpendapat bahwa Yusuf diseru dengan larangan

berbuat dosa. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

19093. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainah menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abi
Sulaiman, dari Ibnu Abi Mulaikah, dad Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, .i;'.,9;f3 6{tr ,,Andaikata dia tiada
melihat tanda (dari) Tuhannya," ia berkata, ..Ia diseru,

'Wahai Yusuf, apakatr kamu akan berzina? Kamu akan

seperti burung yang jatuh bulunya, kemudian ia terbang dan

tidak memiliki bulu'."lol5

r0t5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (?t2122,2123), An-Nukat wa Al Uyun et25),
Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (140), dan Ibnu Athiyah dalam Ar Muhanar Al
Wajiz (3D34).

l
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lg}94. ...Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Utsman bin

Abi Sulaiman, dari Ibnu Abi Mulaikatr, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Ia tidak memperhatikan seruan sampai ia melihat

tanda dari Tutrannya."

Ia berkata, "Gambar wajatr bapaknya 
-Su&an 

berkata: Ia

sambil menggigit jarinyr bapaknya itu berkata' 'Wahai

Yusuf, apakatr kamu akan berzina? Maka kamu akan menjadi

seperti bunrng yang kehilangan bulunya'. " 
I 0l 6

19095. Ziyad bin Abdullah Al Hasani menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Abi Adi menceritakan kepadaku

dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Ibnu

Abbas berkata, "Ia diseru, 'Wahai anak Ya'qub, janganlah

kamu seperti burung yang berbulu" yang jika berzina maka

bulunya hilang, atau kehilangan buhmya'. Ia berkata, 'Ia

tidak mengabaikan seruan, dan tidak lebih dari itu'."

Ibnu Juraij berkata, "Lebih dari seorang yang menceritakan

kepadaku batrwa ia melihat bapaknya menggigit jrri.nrOrT

19096. Abu Kuraib menceritakan kepadaku, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Nafi dari Ibnu Umar dari

Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: tentang firman-Nya, 6:15
-43'oSi.6 "Andailata dia tiada melihat tanda (dari)

Tuhanrrya." Ibnu Abbas berkata, "Ia diseru namun tidak

mendengar, sehingga dikatakan kepadanya, "Wahai anak

1016 lbid.
r0r7 lbid.
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Ya'qub, kamu hendak berana? Maka kamu akan seperti

burung yang dicabuti bulunya'." l0l t

19097. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Thalhah dari Amr Al
Hadhrami, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Telatr sampai

kepadaku (berita) batrwa ketika Yusuf duduk di atas dua kaki
wanita itu dan melepaskan tali celananya" ia pun diseru,

'Wahai Yusuf anak Ya'qub, janganlatr kamu berzina, karena
jika burung berzina maka bulunya akan betebaran!

Berpalinglatr'. Ia lalu diseru, dan ia pun berpaling. Ya'qub

lalu memberikan perumpamaan dengan menggigit jari, lalu
berdiri.'lole

19098. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qubaishatr
bin Uqbatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi
Mulaikatr, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ia disertr, uWahai

anak Ya'qub, janganlah kamu seperti burung yang jika
berzina maka bulunya akan hilang, sehingga tidak lagi
berbulu!" Ia tidak memperhatikan seruan, sehingga ia
dikeju&an.'lo2o

19099. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Haiiaj bin Muhammad menceritakan kepada kami

dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Abi Mulaikatr
mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Ia
diseru, "Wahai anak Ya'qub, janganlatr kamu seperti burung

tots lbid.
tote lbid.
tao lbid.
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yang memiliki bulu, yang jika ia berzina maka hilanglah

bulunya! Atau kehilangan bulunya!" Namun ia tidak

memberikan perhatian sedikit pun kepada seruan tersebut,

hingga ia melihat tanda dari Tuhannya, banrlah ia ketakutan

dan lari."lo2l

19100. Al Hasan bin Yahya berkata: Abdurrazzaq mengabarkan' 
kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainatr mengabarkan kepada

kami dari Utsman bin Abi Sulaiman, dari Ibnu Abi Mulaikah,

ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Ia diseru, "Wahai anak

Ya'qub, apakah kamu akan berzina? Maka kamu akan seperti

burung yang bulunya berjatuhan, yang ketika hendak terbang,

(ia tidak bisa) karena tidak memiliki bulu lagi.'rozz

l9l0l. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi bin Yazid
mengabarkan kepadaku dari Hammam bin Yahya, dari

Qatadatr, ia berkata, "Yusuf diseru dan dikatakan kepadanya,

'Engkau tercantum sebagai nabi di antara para nabi, lalu kau

hendak melaknkan perbuatan orang-orang bodoh' ?" 
I 023

19102. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu

Abi Mulaikah, ia berkata, "Ia diseru, 'Jika Yusuf bin Ya'qub

berzina, maka akan seperti burung yang bulunya

6g1g5^ran,.,,lo24

t(nt

lg22

t(It3

tv24

rbid.
Abdurrrr"aq dalam tafsir Ql2l2) dan Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (140).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712124).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D08) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3DS).
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Ahli taloryil lain berpendapat batrwa tanda yang dilihat oleh

Yusuf sehingga menatrannya untuk jatuh dalam perbuatan dosa dan

yang membuatnya ketakutan adalatr gambaran Ya'qub AS. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

19103. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Muhammad Al Anqazdi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Israil mengabarkan kepada kami

dari Abu Hushain, dgi Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya- 4!3'&.13 6-{J "Andaikata dia tiada

melihat tanda (dari) Tuhannya," ia berkata, "Ia melihat

gambaran atau bayangan muka bapaknya yang sedang

menggigit jari, maka syahwatnya keluar dari ujung jari-
jemarinya."lo25

19104. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al
Anqazdi menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu

Hushain, dari Sua'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, 4tJ 'crqj 6 6 $ "Andaikata dia tiada

melihat tanda (dari) Tuhannya," ia berkata, "Ia diberikan

gambaran Ya'qub, maka ia memukul dadanya sehingga

syatrwatnya keluar dari bagian ujung jari-jemarinya." 1026

19105. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Mus'ir,

defi Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, tentang Iirman-Nya,c

4!5'.rfi.6;\1J "Andaikata dia tiada melihat tanda

(dari) Tuhawtya," ia berkata, "Ia melihat gambaran muka

1025 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D123), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D07),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al IJyun (3t25).

'@' Ibid.
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bapaknya yang berkata dengan telapak tangannya, lalu

membuka telapak tangannya, lalu syahwatnya keluar dari

ujung jemarinya."ro2l

19106. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-;
Nyq .45'oqi6 6{J "Andaikota dia tiada melihat tanda

(darl Tuhannya," ia berkata, "Ia diberi gambaran Ya'qub

yang menggigit jariny4 lalu ia memukul dadanya sehingga

syahwatnya keluar dari ujung jari-jemariny".rrl02t

19107. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Watrb menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku dari Ibny Abi Mulaikah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nyr" .l$'.rfj(; S'= JJ

"Andailata dia tiada melihat tanda (darl Tuhannya," ia

- berkata, "Ia melihat gambaran Ya'qub meletakkan ujung jari-
jemarinya di mulut untuk menakut-nakutinya, maka ia pun

ketakutan."lo29

19108. AI Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya bin Ibad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Malilgah menceritakan

dari Ibnu Abbas tentang firman-Ny4 .43'"Gjt7:i1{J
"Andaikata dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya," ia

r(nE

t@9

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4208) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3DS).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2123) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Ilyn(3t25).
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berkata, "Yaitu ketika beliau melihat Ya'qub di atap rumatl.',

Ibnu Abbas berkata, "Maka syahwatrya sepontan turun,

beliau pun hendak keluar melalui pintu rumah, dan

perempuan tersebut mengikutinyu. rr I 030

19109. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Qunah bin Khalid As-Sadusi,

dari Al Hasan, ia berkata, "Mereka menduga atap rumatr

terbuk4 maka ia melihat Ya'qub menggigit jarinya."lo3l

19110. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, .l; irCj 6 6 {5 "Andaikata dia
tiada melihat tanda (dari) Tuhannya," ia berkata, "Ia melihat

bayangan Ya'qub menggigit jarinya sambil berkata, 'Yusuf,
Yusuf !"1032

19111. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
. Ulayyah menceritakan kepada kami daru Yunus, dari Al

Hasan, riwayat yang sama.'033

l9ll2. Al Hasan bin Muharnmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amr Al Anqazdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su&an Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari

Abu Hushain, dari Said bin Jubair, tentang firman-Nyu,-{j

4;5'uqj.(3 6 "lnaoikata dia tiada melihat tanda (dari)

1030 Ibnu Abi Hatim dalam tafsb (712123) dan Al Baghawi dalun Ma,alim At-
Tanzil (3/272).

r03r Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/25) dn At Baghawi dalam
M a' al im At-Tara i I (3 127 2).

ro32 lbid.
ro33 lbid.
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Tuhannya," ia berkata, "Ia (Yusuf) melihat bayangan muka

bapaknya, maka syatrwatnya keluar dari bagian ujung jari-

jemarinya."lo3a

l9l13. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Ali bin

Budzaimah, daxi Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ia melihat

sebuatr gambaran yang di dalamnya terdapat muka bapaknya

menggigit jari, lalu ia memukul dadanya, maka syatrwatnya

keluar dari bagian ujung jari-jemarinya. Semua anak Ya'qub

memiliki dua belas anak laki-laki, kecuali Yusuf, ia lematt

dengan syatrwat dan hanya mempunyai sebelas anak.ulo35

l9l14. Ywrus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Yunus bin Yazid

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Humaid bin

AMirrahman mengabarkan kepadanya, bahwa tanda yang

dilihat Yusuf adalah Ya'qub.ro36

l9ll5. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Isa bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yunus bin Yazid Al Aili menceritakan kepada kami

dari Az-Zvhi, dari Humaid bin Abdinahman, riwayat yang

sama.lo37

19116. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

Ibid.
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al lYajiz Qmq dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (3 D72).
Ibid.
Ibid.
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tentang firman-Nya, *: '"q; f:: J {J ,,Andaitrata dia
tiada melihat tanda (dart) Tuhannya," ia berkata, "Gambaran

Ya'qub."lo38

l9ll7. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.lo"

19118. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada ka5ni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, .*i 'o?j 8 J $ "Andaikata dia

tiada melihat tanda (dari) Tuhannya," ia berkata,
uYa'qub."lMo

l9ll9. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.loal

19120. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.l@2

l9l2l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Yahya

r03t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2125) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa At
{Jyun (3DS).

r03e Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D125), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/208),
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (3D5), dan Al Baghawi dalam
Ma' al im At-Tara i I (3 127 2).

'*o lbid.
ro'rr lbid.tuz lbid.
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menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

ia berkata, "Gambaran atau bayang-bayang Ya'qub."lm3

19122. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, ia berkata,

"Yusuf duduk di hadapan wanita itu seperti duduknya

seorang suami dengan istrinya, sampai ia melihat gambaran

Ya'qub di dinding."lM

19123. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada fami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firrran-Nya, .rp 'af,i t3 6 {5 'Andailuta dia
tiada melilnt tanda (darl Tuhannya," ia berkata, "Gambaran

Ya'qub.ul05

19124. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abi Bazzah, ia

berkata, "Ia diseru, 'Wahai anak Ya'qub, janganlatr kamu

seperti burung yang berbulu kemudian jika ia berzina maka

hilanglatr bulunya'. Namun ia tidak berpaling kepada senran

tersebut, dan ia duduk, lalu mengangkat kepalilyo, dan saat

itulah ia melihat muka Ya'qub sedang menggigit jarinya,

maka ia berdiri ketakutan dan merasq malu kepada Allah.
Oleh karena itu, Allah berfirman -*j '"fij. 13 J -{j

Abdurrazzaq dalam tafsir QDlz) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl2S).
Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsir QDl2) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Onlz1).
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'Andaikata dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya'.

Maksudnya adalah wajah Ya'qub."l@6

19125. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Nadhr bin Arabi,,*, d*i
Ikrimah, ia berkata, "Gambaran ya,qub yang sedang

menggigit jarinya. " 
I 048

19126. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami dari Nadhr bin Arabi, dari
Ikrimah, riwayat yang sama.looe

19127. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdur Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: eais menceritakan
kepada kami dari Abu Hushain, dari Said bin Jubair, ia
berkata, "Bayangan Ya'qub, maka ia memukul dadanya dan

nafsunya pun keluar dari ujung jari-jemariny".::1050

lgl28. ...ia berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada t "*i, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Ali bin
Budzaimah, ia berkata, "setiap orang di antara mereka

memiliki dua belas anak laki-laki, kecuali yusuf, ia hanya

li: Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (41207),dari Ibnu Abbas.tu, Ia adalah An-Nadhr bin Arabi Al Bafiili, ia meriwayatkan dari Al Harits bin
Bahram, Al Hasan bin sawar, dan lain-lain. Kharijah bin Abdillah bin
Sulaiman, Salim bin Abdillah, Ashim bin umar Al Adawi dan lain-lain
meriwayatkan darinya. Abu Bakar Al Marwazi berkata dari Ahmad bin
Hanbal, ".J.'q r.;". Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata dari bapaknya, " r,

t-! .r ,rJi". Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat. Lihat Tahdzib At-
Tahdzib (101443).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D125) dan Al Baghawi daram Ma'atim At-
Tanzil (3D72).
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3Ds) dat Ibnu Jauzi daram Zad At
Masir (4D08).

lo49
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memiliki sebelas orang anak. Itu karena sesuatu yang keluar

dari syatrwatny". rr I o5 I

19129. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Syuraih berkata:

Aku mendengar Ubaidullah bin Abi Ja'far berkata,

"Diceritakan batrwa syatrwat Yusuf keluar dari ujung

jarinya."lo52

19130. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin

Ubaid menceritakan kepada kalni dari Muhammad Al
Khurasani, ia berkata: Aku buertanya kepadl Muhammad bin

Sirin tentang firman-Nya, .l;: i*$. 6 6 {tr "Andaikata

dia tiada melihat tanda (darl Tuhannya," ia berkat4

"Gambaran Ya'qub yang menggigit jarinyq sambil berkata,

'Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullatr,

namamu ada di antara para nabi, tapi kamu hendak
'melaktrkan perbuatan orang-orang bodoh' ?" 

I 053

l9l3l. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia

berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami dari

Yunus, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, 'n!;j.13 6-{iI
-43 "Andaikata dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya,"-t'

ia berkat4 "Ia melihat Ya'qub menggigit jarinya sambil

berkata,'Yusuf .-1054

l05l As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (a/la) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D08) dari Ikrimah.
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D08) dari Al Hasan.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D124) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4D08).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (3125) dan Ibnu Jauzi dalan Zad Al
Masir(4DOE).

t052

r053



TCsdf.lr,l,,fihatui

19132. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kimi, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, ia berkata: Qatadatr berkatq "Ia melihat

gambaran Ya'qub, ia berkata, 'Wahai Yusuf, kamu hendak

melakukan perbuatan orang jahat, padahal kamu telatr

ditetapkan sebagai seorang nabi'? maka Yusuf pun merasa

malu."1o55

19133. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah tentang firman-Ny a, '{i;17: $7i
-i3 "Andaikata dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya," ia

melihat tanda-tanda Tuhannya, Allah mencegatrnya berbuat

maksiat. Diceritakan kepada kami bahwa ia melihat

gambaran Ya'qub yang berbicara kepadanya. Allah

melindungi beliau melalui penggambaran itu, dan

melenyapkan syatrwat yang sudah merasuki sendi-

sendinya."los6

19134. ...ia berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah,

dari Al Hasan, bahwa ia adalah bayangan Ya'qub yang

sedang menggigit salatr satu jarinya.losT

19135. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Salim

mengabarkan kepada kami dari Abu Shalih, ia berkata: Ia

melihat gambaran Yaqub di atap rumah, sedang menggigit

jarinya, seraya berkata, "Wahai Yusuf, wahai Yusuf!"

r0s5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712124) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tarail (21272').

Ibid.
Abdtxrazzaqdalam tafsir (2D12) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41208).

r056

t057



Surah Ylusuf

Firman-Nva' )9;SiS3'(:6TJ "Andaikata dia tiada

melihat tanda (dari) Tuhannya."r0s8

19136. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dad Manshur dan Yunus, dari AI

Hasan, tentang firman-Nya , i4:'ufi6 6-{t "Andailcata

dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya."r0se

lgl37. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Ar:n menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Salim, dari Abu

Shalih, riwayat yang samq dan ia berkata, "Menggigit jarinya

sambil berkata 'Yusuf, Yusuf .'lo6o

19138. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

Al Qummi menceritakan kepada kami dari Hafsh bin

Humaid, dari Syimr bin Athiyatr, ia berkata: Yusuf melihat

bayangan Ya'qub (yang sedang) menggigit jarinya sambil

berseru, "Wahai Yusufl" Itu membuat Yusuf tertahan, lalu

Yusuf berdiri dan berlari.106l

19139. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Salim dan Alu Hushain, dari

Said bin Jubair, tentang firman-Nya, :rt;'oi;;6 6:{5
"Andaikata dia tiada melihat tando (dari) Tuhannya," ia

berkata, "Ia melihat gambaran muka Ya'qub (yang sedang)

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41208).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D124) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil (3D72).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41208).

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D73).
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menggigit jarinya, kemudian ia memukul dadanya, maka

syahwatnya keluar dari bagian uj ung j ari-j emarinya. u I 062

19140. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mus'ir menceritakan

kepada kami {ari Abu Hashi, dari Said bin Jubair, tentang

firman-Nya, -43 '6Ci. 18 6 -9i 
"Andaikata dia tiada

melihat tanda (dari) Tuhannya," ia berkata, "Ia melihat

bayangan muka bapaknya, maka syahwatnya keluar dari

bagian ujung j ari-j emarinya. " 
1063

l9l4l. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yahya, yakni Ibnu Ibad, menceritakan kepada kami,

ia berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari

Ismail bin Salim, dari Abu Shalih, tentang firman-Nyu,61{5
t

.45'ofi.t1: "Andaikata dia tiada melihat tanda (dari)

Tuhannya," ia berkata, "Bayangan gambaran Ya'qub di atap

,*ru1r.rrlo64

19142. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ja'far bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Yunus

bin Ubaid, dari Al Hasan, ia berkata, "Ia melihat Ya'qub

menggigit tangannya. " 
I 065

19143. ...ia berkata: Abdturazzaq mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu

Hushain, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, 173 615

Ibnu Abi Hatim datam tafsir (7D125),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41208),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31272).

Ibid.
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41208).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712124) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
{Jyun (3/2s).

1063

lodt

r065



Surch Yutsrf

413'irGi. "Andaikata dia tiada melihat tanda (dari)

Tuhannya," ia berkata, "Ya'qub memukul dengan tangannya

ke dadanya, maka syahwatnya keluar dari bagian ujung jari-

jemarinya."l066

19144. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: AI6u mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, ;j i;;i tl: 6-{5
"Andaiknta dia tiada melihat tanda (dari) Tuhannya."

Mengenai tanda dari Tuhannya, mereka menduga itu adalatt

bayangan Ya'qub, maka ia merasa malu kepadanya.'06'

Ahli takwil lain berpendapat batrwa tanda yang dilihat Yusuf

adalatr apa yang Allah SWT janjikan kepada pelaku zina. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

19145. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Abu Maudud, ia berkata: Aku

mendengar Muhammad bin Kab Al Qurthubi berkata, "Ia

mengangkat kepalanya ke atap rumah, lalu tiba-tiba terdapat

tulisan di tembok rumatr, i6,3t"bi L( fi;tt)\Vi{;
iq7 "Dan janganlah kamu mendeknti zina; sesungguhnya

zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan

yang buruk" (Qs.Al Israa' [7]: 32)t068

Abdunazzaq dalam tafsir (2D12) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(3D72).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir QnDq dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(7Dt24).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D125), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

t066

t067

l06t

Uyun(3D6), dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir @n0r.
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19146. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Abu Maudud, dari

Muhammad bin Ka'b, ia berkata, "Yusuf mengangkat

kepalanya ke atap rumah ketika ia hendak melakukan

perbuatan itu, maka ia melihat tulisan di tembok rumatr <jj

W;6't1L4 L(f1;t;t\Yi, "Dan janganlah tramu

mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu

perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk " (Qs. Al
Israa' flTl: 32)to6e

19147. ... ia berkata: Zud bin Al Habbab menceritakan kepada kami

dari Ab-u Mus'ir, dari Muhammad bin Ka'b, tentang firman-
E

Nya, .4t'ufii6 6{5 "Andailmta dia tiada melihat tanda

(dari) Tuhannya," ia berkata, "Seandainya ia tidak melihat

dalam Al Qur'an tentang beratnya perkara zina."l070

19148. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu'Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi bin Yazid

mengabarkan kepadaku dari Abu Shakhr, ia berkata: Aku

mendengar Al Qurazhi berkata tentang tanda yang dilihat

Yusuf, "Tiga ayat dari kitab Allah, pertama: frbL-#"tt
'Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat)

yang mengawasi (pekcrjaanmu)'. (Qs. Al Infithaar [82]: l0)
Kedua: *U A 'uK Ur'Kamu tidak berada dalam suatu

P:9"'. (Qs. Yuunus [0]: 61), q.,f,l,f iv# ; dJIf i:i1
';;5 'uo,t- apatrah ruhan yo"g 

-kr;o;" 
ietiap 

-a*i

terhadap apa yang diperbuatnya (sama dengan yang tidak

demikian sifatnya)?'(Qs. Ar-Ra'd [13]: 33) Ketiga, VjJj

'6e lbid.
to7o lbid.
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{;Ji 'Dan janganlah kamu mendekati zina'." (Qs. Al Israa'

p71: lzltoTl

19149. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Mu'sir mengabarkan kepada kami dari

Muhammad bin Ka'b Al Quraztri, tentang firman-Nyu, 6-{5
4$ 'oqi (3 "Andaikata dia tiada melihat tanda (darl
Tuhanrqta," ia berkata, "Apa yang diharamkan Allah

kepadanya berupa zirra."ro72

Ahli Takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalatr,

bayangan sang raja. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

19150. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, .dj i;;i t1: 6 {Jq'i$ !+LT'ite "sesungguhnya

wanita itu telah bermaksud (melahtkan perbuatan itu)

dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan pula)

dengan wanita itu andailcata dia tiada melihat tanda (daril
Tuhannya," ia berkata, "Tanda-tanda Tuhannya (yaitu),

diperlihatkan bayangan raj a. " 
1073

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D125,2126) dan Al Baghawi dalam Ma'olim
At-Tanzil (3D73).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D125) dan AI Mawardi dalam An-Nukot wa Al
Ilyun (3D6).
Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir Qn0q dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar
Al wajiz (3D34).

t07r

t072
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19151. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Sebagian ahli ilmu yang sampai kepadaku berkata, "Tanda
yang Yusuf lihat sehingga dipalingkan darinya kemungkaran

dan kekejian adalah Ya'qub yang sedang menggigit jarinya.

Ketika ia melihatnya, ia pun lari. Sebagian berkata, 'Ia adalah

bayangan Ithfir, tuannya, yang sedang mendekat ke pintu.

Ketika Yusuf lari darinya, Ztl/raik,ha mengikutinya, dan

keduanya mendapati tuannya di muka pintu."lo7a

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah,

Allah SWT memberitakan tentang 'rLi- eF a* i-Ft ri;l'iy-tl] e satu sama

lain, jika saja Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhannya, dan itu adalah

tanda dari Allah SWT yang mencegahnya dari melakukan kekejian
yang hendak dilakukannya. Ayat tersebut boleh jadi berupa gambaran

Ya'qub, atau gambaran raja, atau berupa ancaman dalam ayat-ayat

yang Allah firmankan dalam Al Qur'an tentang zina. Tidak ada yang

bisa memastikan pilihan tersebut. Tindakan yang benar dalam masalah

ini adalah mengatakan seperti yang Allah firmankan, serta

mempercayainya" dan meninggalkan yang selain itu kepada yang

mengetatruinya.

Firman-Nya,itiZiifrj;rilfies;rAfJLDemikiantah,
agar Kami memalingkan daripadanya kcmungkaran dan kekejian."
Allah SWT berfirman, "sebagaimana Kami perlihatkan kepada yusuf

tanda Kami untuk mencegatrnya dari kekejian yang hendak ia perbuat.

Hal itu juga akan memalingkannya dari berbagai perbuatan yang tidak

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D123) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UyunQn6)
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diridhai dan dilarang, supaya Kami menyucikannya dari berbagai

kotoran dosa. "

Para atrli qira'atberbeda pendapat tentang bacaan ayat, a dil
64956tQ. "sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba

Kami yang terpilih."

Mayoritas ahli qira'ar Madinatr dan Kufatr membaca U )3y

6;fi61Q "sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba'hamba

Kami yang terpilih," dengan huruf lam pada laalv'r*-r$l dibaca

fathah, dengan talo ril bahwa Yusuf termasuk hamba-hamba Kami

yang Kami rela kepadanya dan Kami memilihnya untuk kenabian dan

risalatr Kami.

Sebagian ahli qira'at Bashrah membacanya l*rr[A s* b fil
dengan hunrf lom dibaca kasroh, yang maknanya, Yusuf termastrk

hamba-harrrba Kami yang memurnikan tauhid dan ibadatr kepada

Kami, sehingga tidak menyekutnkan Kami dengan apa pun serta tidalc

menyembatr sesuatu selain Kami. 1075

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai hal ini

adalatr, batrwa kedua qira'at tersebut sama-sama terkenal, dan banyak

para ahli qira'at membacanya demikian. Keduanya juga memiliki

makna yang sama, yakni, orang yang telah Allah pilih untuk membela

agama-Nya berarti orang itu juga memurnikan tauhid serta ibadah

kepada Allah, dan barangsiapa memurnikan ketauhidan serta ibadatr

t075 Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Al Hasan bin Abi Al Hasan, dan Abu Raja,

membaca l*F:J dengan huruf lam dibaca kasrah dalam semua ayat Al

Qur'an.Demikian jugarlapi dalam surah Maryam.

Nafi, Hamzah, Al Kisa'i, dan jumhur ahli qira'at membacanya 'a+t*:J dengan

huruf lam dibaca fathah.Lihat Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al lllaiiz
(3 D3 5) dan At-Tais ir Ji A I Qir a' ah ls-SaD' ( I 05).
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kepada-Nya, dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, berarti

ia adalah orang yang telah dimurnikan oleh Allatr. Dengan bacaan

manapun seseorang membacanya, maka ia benar.

oo@

.i6lqii 6 6't,6V )! a,'^!-$ L:frj Aq6#3
5 Yt; 5'C3it i yr;) ityi,1$ # X; c.

"Ddrt l<edumtyaberlonrba.lqrtba menuju pinfu dan wanita
ifit menmik baju ganis Yusuf dmi belakang hingga l<oydk

dm kedua.ilumrya mendapati suarri wanita itu di rrrul<a
pintu. Wmdta iatbql<ata, 'Apal<ah pembaldscm terhadap

ordttg yolng benrralcsud berbuat ser:ong dengan istrimu,
selain dipenjaral<m atau (dillruloffn) ilengan adzah

yolng pedih'?"

(Qs. Yuusuf lL?lt 25l

Abu Ja'far berkata: A[ah SWT berfinnan, "Yusuf dan ishi
Al Aziz berlomba menuju pintu rumah. Adapun Yusuf, lari dari

berbuat keji ketika ia melihat tanda dari Tuhannya. Dia telah
mencegatrnya dari berbuat keji. Sedangkan wanita tersebut meminta

Yusuf untuk memenuhi keinginannya ketika ia menggodanya, maka ia
menangkap Yusuf dan menarik gamisnya, lalu menariknya sembari

mencegahnya untuk keluar dari pintu, dan ia mengoyakkan bagian

belakang gamisnya, yakni menyobeknya dari belakang, bukan dari
depan, karena Yusuf adalah yang kabur, sedangkan Zulaikha adalah

-
-{12!_l
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yang meminta. Hat tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut

ini:

lgl52. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsagr menceritakan kepada kami

dari Mamar, dari Qatadatr, tentang firman-Nya- Oq16i3\3
"Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu," ia berkata,

"Ia dan wanita tersebut berebut menuju pinfu'" i43!:i
" "i tnarik baju gamis Yusuf dari

*3 rt. "Dan wanita itu me
'b 

e I akmg hingga koYaY "t 
o7 o

19153. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Ketika ia melihat tanda dari Tuhannya" ia lari darinya, dan

wanita tersebut mengikutinya, lalu menarik gamisnya dari

belakang hingga mengoyakkanny 
^-nt077

Firman-Nya, :/fif (l 63? 11$ "Dan ktdua-duanva

mendapati suami wanita itu di muka pintu." Allah SWT berfirman,

"Keduanya secara tidak sengaja bertemu dengan tuannya, yakni suami

wanita tersebut, di muka pintu, yakni di pintu. Sebagaimana

dinyatakan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

lgl54. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsarui

menceritakan kepada kami dari seseorang, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, \i"?l$Yt "Dan pedua-duanya

mendapati suami wanita itu," ia berkata, " 6'& adalah

10?6 Abdurrazzaq dalam tafsir QnB) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D126).
tor, Ibnu Jauzi i^tut Zoa,q.l Masir (4nlo,21l) dan Al Mawardi dalam An-Nukat

waAl Uyun(3D7).
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suaminya." :rQi ri1
pinfu."lo78

"Di mula pintu." Ia berkata, "Di

19155. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hasan, dari

Zatd,binTsabit, ia berkata, " SJt adalatr suami."l07e

19156. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 \L'+ql;V
yEif f-r3 "Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di

mukn pintu," yakni di pintu.lo8o

19157. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, tentang firman-Nya, ;,[ji l:tr li"q.r$\3 "Do, kedua-

duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu," ia

berkata, "Sedang duduk di pintu bersama anak pamannya.

Ketika wanita tersebut melihatnya , 6^tfr,,;;l 6 :G C A116
(:). 'Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap

orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu".' 'la
menggodaku, maka aku menolaknya, sehingga aku merobek

gamisnya'. Yusuf berkata,'la yang menggodaku, dan aku lari

darinya, lalu ia menangkapku dan merobek bajuku'. Anak

pamannya lalu berkata 'Bukti masalah ini ada pada gamis,

jika gamis tersebut robek pada bagian depan, berarti ia

1079

t080

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D127) dan lbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (31235).
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (31235).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D126) dan As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al
Mantsur (4114).
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(Zulaikha) benar, sedangkan jika gamisnya robek pada

bagian belakang, maka ia (Zulaikha) berbohong, dan ia

(Yusu| orang yang jujru'. Gamis tersebut pun ditunjufkan,

{an ia mendapatinya robek pada bagian b")*yy--qflifst Jr3

[tt ci;s;\r; * e;\,tr,3.@ p'STtY1Sx,*'r-cif .:.rr\is + *;:,bi PtF:{'tL":{*L
@ ';*l[ii b.;.L $y'nerlwtalah dia, "sesungguhnya

(kcjadian) itu adalah di antara tipu'dtya kamu,

sesungguhnya tipu-daya kamu adalah besar' (Hai) Yusuf,

berpatingtah dari ini dan (kamu hai istrifu) mohon ampunlah

atas dosamu itu, korena kamu sesungguhnya termasuk

orong-orang yong berbuat salah." (Qs' Yuusuf ll2J: 28'

2gltot'

19158. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dali Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nya, gqif 6 6"? (5Y "Dan ke&ta'duanya mendapati

suomi wanita itu di muko pintu." Ithfir berdiri di pintu

rumatr. "Wanita itu berkata," seraya ketakutan terhadapny4

,i $ J'#-J' 1r:;- 6t,l,,"(j # {fi (. aG' 6 {rf u'

"Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud

berbuat serong dengan istrimu, selain dipeniarakon atau

(dihukum) dengan adzab yang pedih?" Z'Jlatldta membalik

kenyataan, karena seharusnya yang mengatakan hal itu
adalah Yusuf.

rott Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D128) dan lbnu Athiyah dalam Al Muhtrar Al
wqb QDss).
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Jadi, Yusuf berkata sambil meluruskan pernyataannya, '436

'# &6?ri "Yusuf berkata, 'Dia menggodaht untuk menundukl<an

dirilru (lrepadanya)'. " (Qs. Yuusuf ll2l:26)t082

Firman-Nya f) i)f\',;tJ i; X;C i16, "wanita itu berkata,

'Apakah pembalasan terhadap orang yang bermalcsud berbuat serong

dengan istrimu'. " Allah SWT berfirlnan, 'Wanita (istri) Al Aziz

berkata kepada suaminya, ketika keduanya mendapatinya di muka

pintu, ia ketaktrtan mengakui kebusukannya, 'Apa balasan bagi

seorang laki-laki yang hendak menzinatri istrimu, selain dipenjarakan

atau dihukum dengan siksa yang pedih'?"

Allah swr berfirman 4lS;5 ii$-oi $ "Selain

dipenjarakan atau (dihuhm) dengan adzab yang pedih?" karena

firman-Nya 'i4t-i -sfselain dipenjmakan" bermakna iP- 1t
"selain penjara", kemudian ka,a Sfio di'athaf'kan kepadanyq karena

kata i:rf fungsinya sama seperti isim.

ooo

6fufqr5 d:+t7'4"|# ;i e?tS A 3('

,&; i'fub@ fo+fii G'jt' fii;t $3' n f r'4
cre 33,f:.=) Yi'(S@ 6+3 i i';t 4 rK ;3 ei

'*K:T-lf"5+:* n d:;Jt3 )23

"Yu,sttf bqlrata, 'Dio mangodaku tnt;.tk ne.rnmilukl<srJ

diri/lrr (l<epadarya)'. Dan seorang salcsi ilaril<elumgo

r0t2 Ibnu Katsir dalam tafsir (8t32) dn Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tlytn
(3D7).
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'wanitaitumembrlrit<f,rrkesatsiarvryd,'Jikab$uganisnyc

l,rryak di rndco" mal@ warita iatbenar dartYust$ tennastk
orcmg-or(mg yang dusta. Don iilabaiu garnisnya l<oyak di

belal<mrg, mal<a wanita itulah yarlg dusta, danYusuf
tennastk ofimg'orang ydrlgbenar', Maka tatkala sumri
wanita iat melihat balu garnis Yusaf l*lak di belal<ang

bqlatalah dia,'seszngguhnya (l<ciadian) iat adalah di
antor o tipu - day a l<mnu, s e sulnggulmy a tipu. day a kannt

adnlahbesdr'."

(Qs. Yuusuf [12] : 26-28)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Ketika wanita

Al Aziz menuduhnya hendak berbuat keji terhadapny4 dengan

mendusatakan tudahan wanita tersebut dan menolak apa yang

dituduhkan kepadanya, Yusuf berkata, 'Aku tidak menggodanya, tapi

justru ia yang menggodaku'."

Dikatakan bahwa Yusuf tidak hendak mengatakan demikian

seandainya wanita tersebut tidak menuduhnya di hadapan suaminya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

19159. Muhammad bin Amaratr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ubaidillah bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syaiban mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Nauf

Asy-Syami, ia berkata: Yusuf tidak ingin mengatakan

demikian sampai wanita tersebut mengatakan 

"L\ 
,; {G C

4 3fi J 'A:'- Jt *y rA 6)f\, "Apatrah pembatasan

terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan

istrimu, selain dipenjaralan atau (dihulatm) dengan adzab
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yang pedih?" (Qs. Yuusuf U21: 25) Ia berkata, "Yusuf pun

marah dan berkata, 'Dia yang menggodaks'1"1083

Para atrli ilmu berbeda pendapat tentang status saksi pada ayat,

WU3+11"'4" "Dan seorong saksi dari keluarga wanita itu

memb er ilcan kc s ala iannya. "

Sebagian berpendapat bahwa ia adalah anak kecil dalam

ayunan. Mereka yang brpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19160. Ibnu Walci menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ala bin

Abdil Jabbar menceritakan kepada kami dari Hammad bin

Salamatr, dari Atha ibn As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Empat ofimg dalam ayunan bisa

berbicara, padahal mereka masih bayi, yakni anak laki-laki

Mas]'itah binti Fi/aun, saksi Yusuf, teman Juraij, dan Isa bin

Maryanr 65.rto&f

1916l. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al Hudzali, dari

Satr bin Hausyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Isa,

sahabat Yusuf, dan satrabat Jtraij, bisa berbicara ketika masih

dalam alnrnan.utots

19162. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Za'idah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712127),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3t236), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D75).
HR. Ahmad dalarn Musnad (ll3l0) dan Al Hakim dalam Mustadrak Q1492,
479), ia berkata, "Hadits ini sanadnya shahih, namun Al Bukhari dan Muslim
tidak meriwayatkannya. "
HR. Ahmad dalan Musnad (ll3l0), Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir
(l l/ 450, 451;12279), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarzil (3D75).

t0t3
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menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Said bin
Jubair, tentang firman-Nyu, -tilil U.3+11" '45 ,,Dan

seorang saksi dari keluarga wanita itu memberilcan

ke saks iannya, " ia berkata, "Bayi. " 
1086

19163. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, tentang

firman-Ny", 'tilfi;;3,+C""4: 
"Dan seorang sal<si dari

keluarga wanita itu memberilmn kesalaiannya," ia berkata,

"Bayi yang masih dalam 8fu141.'rl08z

19164. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku,

ia berkata: Ayyub bin Jabir menceritakan kepada kami dari
Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya,

WU3,+9" 4j "Dan seorang saksi dari kcluarga

wanita itu memberikon kesaksiannya," ia berkata, "Bayi."1088

19165. Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abu Bakar bin Alyasy menceritakan kepada kami

dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang

sama.lo89

19166. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

r0t6 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712128), Al Mawardi dalam An-Nulat wa Al
Uyun (3/28),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir gUD, dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tarail Q n7 r.toE, Ibid.

rot8 lbid.
tose lbid.
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Syuraik, dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Bayr
yang masih dalam ayunan."logo

19167. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Hasin, dari Hilal bin yasaf,

tentang firman-Nya,Wli3+1"4i,,Dan seorang
saksi dari kcluarga wanita itu memberikan kcsaksiannya,', ia
berkat4 "Bayr dalam ayunan."l@l

19168. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami dari Abu Marzuq,
dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, 4S
Wii326 "Dan seorang saksi dari kcluarga wanita itu

memberikan kesaksiannya," ia berkata" ,'Bayi yang Allah
membuatnya bisa berbicara. "

Dikatakan, "Ia memiliki pendapatnya sendiri."l@

19169. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Affan mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha bin As-
Sa'ib mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ')+'{, d[1t'd5J

"Empat orang yang berbicara pada saat mereka masih bqyi.,,

Beliau menyebutkan di antara empat orang tersebut adalatr

saksi Yusuf.l@3

t(B0

l09t
Ibid.
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al wajiz eB6) dan Ibnu tauzi dalam Zad
Al Masir (42ll).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D128) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4Dtt).
IIR. Ahmad dalam Musnad (l/309), dan takhrijnya teratr dijelaskan
sebelumnya.
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19170. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, WO\64"
"Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberilan

kcsalaiannya," mereka menduga bahwa ia adalah seorang

bayi yang ada di dalam rumah tersebut.l0ea

l9l7l. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, WU3r+g3$" "Dan seorang saksi dari

lreluarga wanita itu memberikan kesalaiannya," ia berkata,

"Ia adalatr bayr yang masih dalam a5runan."l@5

Ahli takwil lain berpendapat bahwa saksi tersebut adalah

seorang {aki-laki yang berjenggot. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

19172. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Israil, dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Memiliki jenggot. " 
loe6

19173. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

'B Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyun (3/28) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrar Al Wajiz (3/236).

toei lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (42ll).
r0e6 Ibnu Abi Hatim datam tafsir (712128) dan

Mqttsur (41526).
As-suyuthi dalant Ad-Durr Al

-

lwv l-
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kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Sufran, dari Jabir, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Ny^, -titj i.3il1, 4S"Dan seorang

saksi dari kcluarga wanita itu memberikan kesaksiannya," ia

berkata, 'Ia adalah salah seorang yang dekat dengan raj3.rrl0e7

19174. ...dan dengannya ia berkata: Bapakku menceritakan kepada

kami dari Imran bin Jadir, bahwa ia mendengar Ikrimah
membac4 -ti$l 

A.3+l:, 4" "Dan seorang saksi dari
keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya." Ia berkata,

'Bukan bayi, tapi seorang hakim."l@t

19175. Sawwar bin Abdillah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Malik bin Ash-shabatr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Imran bin Jadir menceritakan kepada kami dari

Ikrimah, ia membaca ayat, 
-Q)rAU3+l:r4S 

"Dan
seorang saksi dari kcluarga wanita itu memberikan

kcsaksiannya." Oleh karena itu, mereka berkata" 'Ja adalatr

bayr." Namun ia berkata, "Bukan bayi, tapi seorang lelaki
bijak."oee

19176. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Sufuan, dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-Nya,

Wi;39G"45 ',Dan seorang saksi dari kcluarga

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D128), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (328),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/2ll), dan Sufran Ats-Tsauri
dalam tafsir (l4l).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D128) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-
T*ail (3D75).
tbid.

r(B8
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wanita itu memberikan kesaksiannya," ia berkata, "Ia adalah

seorang laki-laki dewasa. " 
I loo

19177. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid,

tentang firman-Nya , 
-ti$4\r6'*r;" "Dan seorang

saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya," ia

berkat4 "Seorang laki-laki dewasa."l 101

19178. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firman-Ny u, -|i\fi A.3+6 4" "Dan seorang

saksi dari keluarga wanita itu memberikan kcsaksiannya," ia

berkata, "seorang laki-laki dewasa. " 
I 102

19179. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar

bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Hushain ,

dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, n347,".*'t
W "Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu
memberilan kesaksionnya," ia berkat4 "Seorang laki-laki
dewasa."llo3

19180. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Israil mengabarkan kepada kami dari Samak, dari

tr00 lbnu Abi Hatim dalam tafstr (712128), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3D36), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31275), dan Suf,an Ats-
Tsauri dalam tafsir (l4l).

rror lbid.
"e lbid.
rr03 Al Baghawi dalart Ma'alim At-Tarail (3D75) dari Al Hasan, Ikrimah, Qatadah,

dan Mujahid.
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Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,3+1745

W g "Dan seorang salai dari kcluarga wanita itu

memberilmn kcsaksiannya," ia berkata, "Memiliki
jenggot."lls

l9l8l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Anak

paman Zulaikha adalatr saksi dari keluarganyu.nll05

19182. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Israil

mengabarkan kepada kami dari Samak, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, W n :$1, '4"
"Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan

lce s oksianrrya," ia berkata, "Memiliki j enggot. " 
l 1 06

19183. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Ghassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceritakan kepada kami dari Samak, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, ia berkata, "Memiliki jenggot."ll07

19184. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari Ibnu Abi Mulaikah, tentang

firman-Nya, Wlii391"$" "Dan seorang saksi dari

rr04 Abdurrazzaq dalam tafsir QDl3).rr05 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QZBO), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3D8), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31275).

1106 AMurrazzaq dalam tafsir (2D13) dan Al Qurthubi dalam Al Jamt li Ahkam Al
Qtr'an(91173).ttu lbid.
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lreluarga wanita itu memberikan kcsaksiannya," ia berkat4

"Ia adalah salah seorang yang dekat dengan *ju.""o*

19185. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nyu,\6'"1"
-tAid "Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu

memberikan lcesalaiannya," ia berkat4 "Seorang hakim dari

keluarga Zulaikha. " 
I l@

19186. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny u, \6 '-4"
W 4. "Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu
memberikan kcsaksiannya," ia berkata, "Seorang hakim dari

keluarga Zulaikha. " 
I I lo

19187. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman-

Nya, WU3q6L*i "Dan seorang saksi dari

lreluarga wanita itu memberikan lcesaksiannya," ia berkata,

"seorang laki-laki dewasa." I I I I

19188. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari sebagian satrabatnya, dari Al

ttos lbid.
rroe Abdurr"r"aq dalam tafsir (zn$),Ibnu Abi Hatim dalam tafsk (7t2129), dan

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/28).
ttto lbid.rrrr Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712128), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al

lVajiz (3D36), dan Sufran Ats-Tsauri dalam tafsir (l4l).



TCirArtn,rrM

Hasan, tentang firman-Nya,ii$i;3,rt7"'4" "Dan

seorang salcsi dari keluarga wanita itu memberikan

kesalaiannya," ia berkata, "Itu adalah orang yang memiliki
pendapat dan ia memberikan petunjuk dengan pendapatnya

tersebut."l I 12

19189. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nya, Wil32tl'$" "Dan seorang saksi dari
keluarga wanita itu memberikan kcsaksiannya," ia berkata,

"Dikatakan batrwa saksi itu adalatr seorang laki-laki yang

memberikan pehrnjuk dari keluarga Ithfir, ia meminta

bantuan dengan pendapatnya. Hanya saja, ia berkata, 'Aku
bersaksi jika gamisnya koyak di bagian depan maka ia
(Zulaiktra) benar dan ia (Yusuf) telatr berdurlu:.rrrl13

Ada yang berpendapat batrwa makna saksi tersebut adalatl

hakim yang memutuskan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

19190. Diceritakan kepadalnr seperti itu dari Al Farr4 dari Ma'la bin

Hilal,rrr4 dari Abu Y"tyq dari Mujahid.rrrs

!rr2 Ibnu Abi Hatim dalam tafst (7D129) dan Al Qurthubi dalam Al Jomi' ti
Ahkam Al Qur'an(9173).rI13 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D129,2130).

rrt4 Yaitu Ma'la bin Hilal bin Suwaid AI Hadhrami, dan dikatakan bahwa ia adalah
Al Ju'fi Abu Abdillatr Ath-Thahhan Al Kufi.
Abu Thalib dari Ahmad bin Hanbal, berkata, "Ia haditsnya matruk, dusta."
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata: Bapakku berkata: Al Ma'la bin Hilal
banyak berdusta."
Ahmad bin Sa'id bin Ibnu Abi Maryam dari Yahya bin Mu'in, berkata, "Ia
termasuk orang yang terkenal dengan banyak berdusta dan membuat-buat
hadits."
Abbas Ad-Dauri dari Yahya bin Mu'in, berkata, "Ia tidak tsiqah, kerap
berdusta."
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Ahli takwil lainnya berpendapat batrwa saksi tersebut adalah

gamis yarrg terkoyak. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

19191. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, Wi$9A"$; "Dan seorang

salai dari keluarga wanita itu memberilcan kesaksiannya," ia

berkata, "Gamisnya robek di bagian depan, itulah

kesaksiannyu.rrl 
I 16

19192. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujalrid, tentang firman-Nya,-ti$i;3qt74" "Dan

seorang salai dari keluarga wanita itu memberiknn

kesalcsiannya," bahwa gamisnya robek di bagian depan,dan

itulah kesaksiannya. I I 17

19193. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, WiiS+C"$j "Dan seorong

Al Bukhari berkata, "Mereka menganggapnya matruk."
Darinya Su$an bin Uyainah berkata, "Ia orang yang paling berdusta."
Ali bin Al Madini dari Ahmad Az-Zubah| berkata, "Diceritakan kepadaku dari
Suffan bin Uyainah dari Ma'la bin Ath-Thahan pada sebagian hadits Ibnu Abi
Najih, 'Pemilik hadits ini tidak lebih membutuhkan selain dibunuh'." Lihat
Tahdz i b A t-Tahdzib (l 0 D42).

trr5 Al Fana dalam Ma'ani Al Qur'an (2141).
1116 Mujalrid dalam tafsir (395), Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Uyun (3128),

dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41212).
,rn lbid.
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salrsi dari keluarga wanita itu memberikan kcsaksiannya,"

bukan dari kalangan manusia.llls

19194. ...ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya,Wii3+t7"4S "Dan

seorang saksi dari lccluarga wanita itu memberikan

kcsaksiannya," ia berkat4 'Itu adalah urusan Allah, dan

bukan dari kalangan manusia."llle

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai hal itu

adalatr yang mengatakan batrwa ia adalatr bayr yang masih dalam

ayunan. Ini berdasarkan khabar yang telah kami sebutkan dari

Rasulullah SAW, batrwa beliau menyebutkan bayr yang masih dalam

ayunan bisa berbicara. Disebutkan pula batrwa ia adalatr sahabat

Yusuf. Adapun pendapat Mujahid, bahwa saksi tersebut adalatr gamis

yang robek, tidaklah memiliki makna karena Allah SWT

menceritakan tentang saksi yang bersaksi, dan ia adalatr keluarga

perempuan tersebut, sebagaimana ayat ini, W:;lr6'4"
"Dan seorang saksi dari kcluarga wanita itu memberikan

kcsaksiannya," serta tidak dikatakan batrwa gamis adalah keluarga

laki-laki atau perempuan.

Firman-Ny4'4.+iAii'fr 41K )'? v'!r i-4'o(o$ " oon

jilro baju gamisnya koyak di belakang, makawanita rtulahyang dusta,

dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar," karena jika yang

diminta itu melarikan diri, maka ia akan didatangi dari aratr belakang.

Sudah maklum bahwa jika robekan berada pada bagian depan, maka

bukanlah yang melarikan diri dan yang diinginkan, akan tetapi

ntt
llt9

Ibid.
Ibid.

ftd?-l
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sebaliknyq yang meminta dan menyerang, dan itu menjadi kesaksian

atas kebohongannya.

19195. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Ia

berkat4 'Aku bersaksi bahwa jika gamisnya robek pada

bagian depan, maka ia (Zulaikha) benar, sedangkan ia

(Yusuf) telah berdusta. Itu karena jika seseorang

menghendaki seorang wanita, maka ia menghadap ke

arahnya'. $Ai'q'fi 4K i, e'i i-4 iGt'Dan
jilra baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah

yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar'.

Itu karena seorang laki-laki tidak mendatangi perempuan

dengan cara membelakanginya."

Ia ([bnu Ishaq) berkata "Seyogianya tidak ada yang benar

kecuali yang demikian."

Ia (Ibnu Ishaq) berkata, "Ketika lthfir melihat gamisnya

robek pada bagian belakang, tatrulatr ia bahrya itu hanyalah

tipu-daya ZulutrJra. Ia pun berkata, K;{'lf'Sl> w iJL

'P 'srtungguhnya (kejadian) itu adalah di antara tipu-

daya kamu, sesungguhnya tipu-daya kamu adalah

besar '.nll2o

19196. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "Ia, yakni saksi dari

keluarga Zulaikh4 berkata, 'Gamis memutuskan antara

keduanya'. 'qlsJiA'frU35t $nf *; 5("\

rr20 lbnu Abi Hatim datam tafsk (7D129, 2130).
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'Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar

dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta'. (Qs. Yuusuf

U2):26)

,$Ai'v';, 63K )3 q'i,r,Lj. irGb, Dan j itra baju
gamisnya layak di belalcang, malw wonita itulah yang dusta,

dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar'. (Qs. Yuusuf

lt2l:27)

'uVK;{'at S** a f;yJr3 y't ni ;e; Y;(5 Maka

tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di
belakang berkatalah dia, "sesungguhnyo (kcjadian) itu
adalah di antara tipu-drya kamu, sesungguhnya tipu-daya

- kamu adaloh besar."rt2l

Abu Jaffar berkata: Kata lf yang menyertai i'rr'+ 'ilt dibuang,

karena Dia membuat kesaksian dengan makna perkataan, seakan-akan

Dia berfirman, "seseorang dari keluarganya berkata 'Jika gamisnya

!oy4'.' Seperti datam firman-Nya'Jr 51,"? )it|ritt,fu.i
'fi$.it V"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka

untuk) anak-anabnu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan

bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa' [a]: ll) Itu
karena Dia berwasiat dalam bentuk perkataan.

Firman-Nya ii n'i,i"a;.Yjr(S' ',Maka tatkala suami

wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belalrang," adalah
pernyataan suami wanita tersebut. Ia adalah orang yang berkata

kepada istriny4 "Perbuatan ini adalatr tipu-dayamu." Yakni perbuatan

istrinya,. "Sestrngguhnya tipu-daya kamu adalatr besar. "

rr2r Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72l2g),As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
41526), cet. Daar AI Kutub Al llmiyyah, dan ia menisbatkannya kepada Ibnu
Jarir, Ibnu Abi Hatim, serta Abu Asy-Syaikh.

--l-goej
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Dikatakan batrwa ayat tersebut merupakan pernyataan saksi,

dan saksi itulah yang mengatakannya.

ooo

'a ci- *y 4 I cj*J6'f'S :P,;,J,il|-
@-,*lrrr

" (Hai) Yusttf. 'Bupalingldh dnri ini dmt (l<arrruhai

istril<u) mahon arnpunlah atas dosarrw itu,l<menal<ntrut

sesunggu lwry a tennastk ar dng. or (mg y orttg b qhnt sa;lah' .u

(Qs. Yuusuf [12] z 29)

Abu Ja'far berkata: Ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu

Abbas, adalah pemberitatruan dari Allah SWT tentang pernyataan

saksi batrwa ia berkata kepada wanita tersebut dan Yusuf, .b3-
"(Hai) Yusuf,," t:S:i,bJ "Berpalinglah dari ini." Dari

menceritakan apa yang terjadi tentang ia (Zulaikha) yang

menggodamu, dan janganlah menceritakannya kepada seorang pun."

19197. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata tentang ayat, J7i-
l:Jir;",'; "(Hai) Yusuf, 'Berpalinglah dari ini'." Ibnu

Zaid bertr.ata: Maksudnya, j anganlatr menceritakannya kepada

siapa pxr. ,sj:'it$"Dan (lramu hai istrilat) mohon ampunlah

atas dosamu itu." Maksudnya, kamu wahai perempuan,

kepada suamimu. Allah berfirman, "Mintalah kepada

suamimu agar tidak menghukummu atas dosa yang telatr
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kamu lakukan, serta memaafkmmu dan menutupi

perbuatanmu i6r. rr I 122

'u-*)A'u *L giy "Karena kamu sesungguhnya

termasuk orang-orang yang berbuat salah." Allah berfirman, "Kamu

berdosa karena menggoda Yusuf."

Dikatakan'tjlr! ILX;1tyru A d* sebagaimana. firman-

Nya, rii e+ ,ttt Xp I "sesungguhnya membunuh mereka adalah

suatu dosa yang besar." (Qs. Al Israa' [17]: 3l). Kata iLlt digunakan

dalam perkara. Diceritakan batrwa bentuk lain kata 'q[5t adalatr

'q:At sebagaimana pernyataan seorang penyair berikut ini:

iu t-3GI YLy, ;, ;:hW dlo,;^
"Demi hidupmu, kcsalalwt datt kcbenaran atasku adalah

m e n glab i s kan har t a. "1 
ra

Serta bait syair Mu'awiyah berikut ini:

i$,rUc;.ir |ri|: t . . .1. '.1, o .t -,r .
92 5li Otbru- grtf

" Hamba-hamba-Mu berdosa, sedanglan Englrau adaloh Tuhan.

ltn

I 123

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D130) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
{jrun(3D9).
Bait syair in milik Aus bin Ghalfa. Terdapat dalam Lisan (entri: .-,..p), Majaz
Al Qur'an (l24l), Ibnu Qutaibah dalam Asy-Syi'r wa Asy-51ru'ara' (731),
Maktabah Al Iliktuniyah, Al Majma' Ats-Tsaqafi, Abu Dzabi, serta Ibnu Salam
Al Jamhi dalam Thabaqat Fuhul Asy-S!'ara' (11167), dan ia menyebutkan
sebelumnya:

J+r ,uli u\ *r J/ pl irr,leJo tl
Redaksi dalam Lisan yaitu: ...gg o&r ti1.;*r
Bait syair ini juga terdapat pada Al Mawardi dalam An-Nukst wa Al Ilytn
(3De).
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Di lredua telapaktangan-Mu kematian dan kepastian."rrza

Dari kata ,#'jt'r-+r, dan dikatakan 'Uylgi i,;'L Sy
"Karena lcamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat

salah," bukannya dikatakan 'U-r+o'4karena Dia tidak bermaksud

menceritakan tentang wanita, akan tetapi menceritakan tentang orang

yang melakukan dosa tersebut.

ooo

ti# "i':+;i;"qrt 
"p t-,/tl$i {-Seu,;:4363

@#'*0(,.":cY'e
" D dn w anita- w anita di kota b qlrata,'Istri Al Anz
mengoilabuiarrsnyaunhrkmernmdukl<arrdirhrya

(l,pp ddfivy a), se wnggutvrry a cinurry a lnp ada bui arrgrry a iat
adalah songat mendalam. Senrnggalvrrya l<tmi
memafiamsny a dalam lesesatnn y ang rty dto' ."

(Qs. Yuusrut lLZl: 30)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, "Para wanita di

kota Mesir membicarakan masalatr Yusuf dan istri ltl Aziz. Berita

keduanya telah menyebar luas. Mereka berkatao 'Istri Al Aziz

menggoda bujangnya'. Maksudnya adalah budaknya.

19198. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari lbnu Ishaq, ia berkata, "Berita

rr24 Bait syair ini dalam Diwan Umayyah bin Abi Ash-Shalt (124) dan Ibnu Athiyah
dalan Al Muharrar Al lYajiz (31237),
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itu telah menyebar luas di kampung, para wanita

membicarakan masalah Yusuf dan Zulaikha, tt;, :riS'Vi,.1 . ,/ .'.A=;i,ct#i 'Istri Al Aziz menggoda bujangnya untuk

menundukJcan dirinya (kepadanya) '. Maksudnya adalah

budaknya."l125

,--i.st dalam perkataan Arab berarti tr--5ir (raja), diantaranya

perkataan Abu Daud berikut ini:

* ;; ir+'{!r >ti tAL uev,./
"Pedagang menyelam di susu, dijelaskan di hadapan raja pada hari

yang indah.'t126

Maksud *at aaahntrf[ir 14u1, yang berasal dari kata i;ir.

Firman-Nya g\i#'i"sesungguhnya cintanya trepada

bujangnya in adalah sangat mendalam." Dia berfirman, "Cintanya

kepada Yusuf telatr masuk ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam,

sehingga tidak tertatrankan lagi. "

.,-ilir Jf.3adalah hijab dan penutupnya Qubuk hati. Penj.).

Demikianlatr maksud Nabighatt Adz-Dzibyaai dengan perkataannya

berikut ini:

la,
oJ)

e.a\i # *Vi?; S;su; oi;'i Ju-:;r,

"Kehendak selain itu telah masuk trc datam lubuk hati,

yaloti mencari tumbuhan Al Ashabi."rr27

tt25 Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (7l2l3l'I
tt26 Bait syair ini terdapat pada Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyun (3/30).

Diriwayatkan:

,P V.;r:t.r c.I+ .fu tfJl gVil
Juga Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al Wajiz (31237).
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Pendapat para ahli takwil sama dengan pendapat kami. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

19199. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami

dari Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan

kepadaku bahwa ia mendengar Ikrimatr berkata, tentang

firman-Nya, $tl*'i "sesungguhnya cintanya kcpada

bujangtya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,

"Cintanya kepada Yusuf masuk ke lubuk hatinya yang paling

dalam.'1128

19200. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, V.lif i "sesungguhnya

cintanya lrepada bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia

berkata, "Cintanya kepada Yusuf masuk ke lubuk hatinya

yang paling d"l.rr.rrl l2e

l92}l. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tt27 Bait syair ini dari Al Bahruth Thawil, dari qasidah Nabighah Adz-Dzibyani,
yang ia katakan sebagai pujian kepada An-Nu'man, dan ia meminta maaf
kepadanya, serta menyindir Murrah bin Rubai' bin Qurai'. Redaksi awalnya
adalatr:

Ctlr e*lri.r.t/-Jl L:ni ElrlU 1f.;i O.. ri, r&

Lilnt Diwan (78), Maju Al Qur'an (l/308), Lisan (enti: .is), Ibnu Jauzi

dalatn Zad Al Masir (4n14), menyebutkannya dengan lafaztr rJ.,, jr*t1 Jyr5

gt,.,lt, dan Al Qurthubi dalarn Al Jami' li Ahkan Al Qar'an (91176).
rr2t Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir @fJ4).tt2e Mujahid dalam tafsir (395) dan Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7l2l3l).
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tentang firman-Nya, gqf i "sesungguhnya cintarrya

lrepada bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,

"Cintanya kepada Yusuf masnk ke lubuk hatinya yang paling

dalam."ll3o

19202. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Ny4 g\ifr"i "sesungguhnya cintanya

lrepada bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,

"Cintanya kepada Yusuf ada dalam lubuk hatinya yang paling

dalam."l13l

19203. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, seperti hadits Al Hasan bin

Muhammad dari Syababah.l 132

19204. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyq g\iili'it "sesungguhnya cintanya kepada

bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata, "Cinta

kepada Yusuf telah menguncinyu. n I 133

19205. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

tt3o lbid.
r13r lbid.
tt32 lbid.
rr33 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2131) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tarail ((31277).
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny^, (!\iffi i "sesungguhnya cintanya kepada

bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,

" Cintanya kepada Yusuf telah menguasainya. rr I I 34

19206. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kanri, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari

bapaknya, dari Aryub bin A'id Ath-Tha'i, dari Asy-Syabi,
tentang firman-Ny4 gqil i "sesungguhnya cintanya

lrepada bujangnya rtu adalah sangat mendalam," ia berkata:

U'3l:t;,lt adalah'."/r (yang mencintai) dan tif-5ir adalatr
'o;;it$ang gil").""

19207. ...dan dengannya ia berkata: Bapakku menceritakan kepada

kami dari Abu Al Asyhab, dari Abu Raja dan Al Hasan,

tentang firman-Nya" g-lif i "sesungguhrrya cintanya

lrepada bujangrya itu adalah sangat mendalom."

Maksudny4 salah satunya berkata, "Zulaikha telatr benar-

benar mencintainya." Salah satunya berkata, "Zulaikha telatr

benar-benar mencintai Yusuf."I 136

18208. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah
menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, g\ii' it "sesungguhnya cintanya
lrnpada bujangnya itu adalah sangat mendalam,,, ia berkata:

$ W. ii lcintanya kepada yusuf telah sangat mendalam).

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qf2BD,Ibnu Athiyah dalam At Muharrar Al
llajiz (3D38), dan AI Baghawi dalam Ma'alim At-Toruil (3D77).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2l3t) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
tlyun(3130).

I l3a

I 135

I t36
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Ya'qub berkata: Abu Bisyr berkata, "Penduduk Madinatr

berkata, 'Cintanya kepada Yusuf telatr sangat

mendalam;.nll37

19209. Ibu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al
Hasan, ia berkata: Aku mendengarnya berkata, tentang

firman-Nyu, (L\i:*,i it "sesungguhnya cintanya lwpada

bujangnya itu adalah sangat mendalam," L-3 q;k "cintarrya

sangat mendalam. Penduduk Madinah membacanya seperti

itu.l138

19210. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Qurratr, dari Al Hasan, tentang firman-Ny a, gq# i
"sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat

mendalam," ia berkat4 "Cintanya kepada Yusuf telah sangat

mendalam."ll39

l92ll. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Quthn
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Asyhab

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-

Ny", B \ii^t'i "sesungguhnya cintarrya kepada

. bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,

"Cintanya kepada Yusuf sangat mendalam."Il4o

19212. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

\37 lb.d.
tt38 lbid.
't3e lbid.
rr40 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7t2l3l) dan Al Qurthubi dalam At Jami' li

Ahkam Al Qur' an (9 I 17 6\.
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kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, tentang firman-

Nya, g\if i "sesungguhrtya cintanya kepada

bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,

"Zulaikha telatr sangat mendalam. " 
I l4l

1,9213. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, V\i#'i
"sesungguhnya cintanya kepada bujangrrya rtu adalah sangat

mendalam," ia berkata, "Kami mengetatrui hakikat cinta

Zulaikha kepada Yusuf."I 142

lg2l4. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada l€mi dari Qatadatr, tentang firrrr*-Nyu, Vlifr'-L
"Sesungguhnya cintanya kcpada bujangnya itu adalah sangat

mendalam. " Maksudgya adalatr telatr menguricinya.lla3

19215. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abu Yahya, dari Mujahid, tentang firman-

Nyu, B \i# i "sesungguhnya cintanya kepada

bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,

"Cintanya kepada Yusuf telah mengunciny u.n 
t 144

19216. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

It{r lbid.
rrt2 Abdurrazzaq dalam tafsir QDl4).rr43 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl3l).rrt Mu;ahid dalam tafsir (395) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l213l).
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Dhahhak, ia berkata" *Yakni cinta yang melekat dalam

hati."ll45

lg2l7. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adzberkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata,

tentang firman-Nya, g-\if i "sesungguhnya cintanya

lcepada bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,

"Cintanya kepada Yusuf telatr membinasakannya. " 
I Ia5

19218. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-

Nvu B \171" 'i "srrurgguhnya cintanya kepada bujangnya

itu adalah sangat mendalam," ia berkata: tjtil$t adalah kulit
di atas hati yang disebut lisan hati. As-Suddi berkata, "Cinta
merasuk ke kulit hati sampai mengenai hati."llaT

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat i
(113

Mayoritas ahli qira'at seluruh negeri membacanya dengan

fu;tnrf ghain \ifri.i drog* makna seperti yang telatr dijelaskan.

Abu Raja membacanya tiiib Jl,dengan huruf ain.

19219. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada karni, ia
berkata: Abu Quthn menceritakan kepada kami, ia berkata:

I l/+5 As-Suyuthi dalxn Ad-Durr Al Mantsur (41528), dan ia menisbatkannya kepada
Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, serta Abu Asy-Syaikh.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (41529), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir serta Abu Asy-Syaikh.
AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/30) dan Al Baghawi dalam
Ma' al im At-Taru i I (3 /27 7).

I 146

I 147
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Abu AI Asyhab menceritakan kepada kami dari Abu Raja,

bahwa ia membacanya dengan qfibn (dengan 'oir)."4'

19220. ...ia berkata: Khalaf menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Al Asyhab

atau Auf, dari Abu Raja, bahwa ia membacanyatj- qii,3li,
dengan huruf ain.llae

19221. ...ia berkata: Khalaf menceritakan kepada karni, ia berkata:

Mahbub menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf
membacanya (ruf,i.rr5o

19222. ...ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Hanrn, dari Usaid, dari Al A'raj, tentang ayattiirbl;E dan ia

berkatq " riiif, 5 ita Yusuf juga mencintai Zulaikha.' I I 5 I

Mereka yang berpendapat dan membaca demikian ('i'';1, :ri)
mengatakan batrwa makna ayat tersebut adalah, cinta telatr menguasai

Zulaikha.

Sebagian ahli batrasa Arab dari Kufah berkata, "Itu merupakan

perkataan orang yang mengatakan Q'r;ia Ji.*

Seakan-akan semua madztrab yang berpendapat demikian

menganggapnya berasal dari kata )l$'.;;a,yakni puncak gunung.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, ""'.ii-15
artinya cinta yang mendalam. Sedangkan ti3 a61ru binatang itu gila
jika sedang ketakutan."

Abu Raja" Al A'raj, Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Yahya bin Yamar, Qatadah
dan lain-lain, membacanya tairi rl, dengan huruf arn. Lhat Al Muhmar Al
Wajiz(3D37).
Ibid.
Ibid.
Al Muharrar Al llajiz (3/327) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D15).

I la9

r t50

I t5l



Tafstulrt/l.:Ilwfui

19223. Al Harits menceritakan seperti itu dari Al Qasim, ia berkata:

Seperti itu diriwayatkan dari Abu Awanah, dari Mughi"ah.rr52

Al Harits berkata: Al Qasim berkata: Ibratrim berpendapat

bahwa asal Lil-ir adalah ?t. Dikatakan: Demikian juga

sebagaimana pendapat Ibrahim tentang asal-usulnya, hanya

saja orang Arab mungkin meminjam katq kemudian

meletal&annya bukan pada tempatnya."

Imru'ul Qais berkata:

J.i.r',ylSt eirfiit ;-b* ts r;;t! L^b i r'u1*{t

"Apalcah kamu akan membunuhht, padahal alat telah tergila'gila

lcepadanya, seperti tergila-gilanya seorang laki-laki yang hatinya

telah terika12 "tt53

Dikatakan, "Tergila-gila dengan cinta kepada seorang wanita.

ai'.rbit menjadi gila karena ketakutan."

Dikatakan juga: Lalu menyamakan ',*iJb'7 *kepeaiihan hati

karena cinta" dengan 'r*i& ,9; "rasa cinta yang mendalam".

Ibnu Zaid berpendapat tentang hal ini seperti dalam riwayat

berikut ini:

19224. Yunus menceritakan kepadatol ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-ard berkata.

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UWn (3/30).
Bait syair ini terdapat dalm. Imru'ul Qais (142), dalam qasidah redalai
awalnya berbunyi:

dut ..r,t d otl,y,yt,Ft rlult.1Ut t1,lt pe rt
Juga bait syair dalam diwan detganredaksi:

drHl J'.J,l 6eJ+l gir.l l'J trrtSl c.iu irt dJ.&f

Disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (31238).

ll52

1153
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tentang firman-Nya, g\iffi"i "srrurgguhnya cintanya

kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam," ia berkata,
'J1-3 dan tii-3 adalah berbeda. i-ii-3 dalam kebencian,

sedangkan tji{l dalam cinta.llsa

Pendapat Ibnu Zaid tersebut tidak memiliki makna, karena

orang yang memaloai kataiii,lt dalam batrasa Arab yang berarti cinta,

secara umum lebih banyak daripada yang tidak memaknainya dengan

cinta.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurut kami

adalah membacanya li<;:, i d.rrg* hwtf ghoinkarena kesepakatan

hujjah dari para qira'at mengenai hal ini.

Fiman-Nys #,*O(rr{6y "sesungguhnya trami

memandongnya dalam kcsesatan yang nyata." Maksudnya adalah,

bahwa mereka mengatakan, "I(ami menganggap perbuatan istri Al
Mb, ketika menggoda bujangnya dan begitu besarnya cintanya

kepada Yusuf, adalah perbuatan yang jelas-jelas salah dan

menyimpang dari jalan yang ltrrus bagi oraog yang memikirkan dan

mengetahui bahwa itu adalah kesesatan dan kekeliruan, tidak benar

dan tidak tepat."

Hanya saja, ketika mereka mengatakan itu dan apa yang

mereka bicarakan mengenai istri Al Aaz dan Yusuf adalah sebagai

tipu daya dari para wanita agar Yusuf diperlihatkan kepada mereka.

oo0

rr5't Ibnu Abi Hatim datam taftir (7D132) daa Ibnu Athiyah dalam Al Muhanar Al
WajizQD3S).

''tl
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i+5',1 Ct; (Kg''it J'r* 41pl;5'3rk"4 ft
'rf;, "#1'#; f;ti,ft_y (*,'i;E A Jyr$* g,;;

}SW{; r1i, i46vi c ;t,},L
'Maltc tatl<ala wanita itu (Zulaiklw) mendengdr cqcatm

muel<a, diundmgrryalah wmtita.wanita itu darl
dis edialcmrry a b agi mer el<a ternp at ihduk, dan dib erilanny a

lnpad" masing.masing mereka sebuah D;sau kmhrk
memotong iamton), l<cmtdian dia ber:l<nu (lnpddd Yu.xtf),
'Kelumlah (ru.mpaklcmrlah dirhrn| lnp"d" mqela'. Mal<n

tatlala w anita. w arita itu melihatny a, mu ela }olgurn
lnpada (l,r"elol<m rupa)nya ilan mqela melulai (iari)
tangartnya danbul<ata, 'Mdhd Sempurna Allah, ini

bul<trrlah mmrusio. Sesunggal*ya ini tidak lain lwryatah
malailat yorng nntlia' ."

(Qs. Yuusuf lL21: 31)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, *yaitu ketika istri
Al Aziz mendengar cercarm wanita-wanita di kota, seperti yang Allatr
SWT jelaskan mengenainya." cercaan mereka adalah sebagaimana
diceritakan dalam riwayat-riwayat berikut ini :

19225. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-
Nya, bSrrei ft "Mala tatkala wanita itu (Zutailcha)

@
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mendengar cercaan mereka," ia berkata, "Perkataan

mereka."ll55

19226. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Perkataan para wanita yang ditunjukkan adalah, Istri Al
Aziz menggoda budaknya, sebagai cercaan agar Yusuf

diperlihatkan kepada merek4 karena mereka telah mendengar

cerita tentang ketampanan Yusuf. ../6;fJ3r*i1,;ft
@ lA ,l.ri! 'Maka tatkala ,oirto itu @ulaifiha)

mendengar c er c aan mer e lca, diundangnyalah w anita-w anita

rtu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk'."rr56

19227. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, ;$ft
bh "Maka tatkala wanita itu (Zutailha) mendengar

cercaan merelra." Maksudnya adalah dengan pembicaraan

mereka. $tl;S "Diundangnyalah wanita-wanita itu."
Dikatakan, "Ia mengundang wanita-wanita yang

membicarakan kasusnya dengan Yusuf." I I57

J-rib "Dan disediakannya." Ia menyediakan, yakni

perlengkapan, dan maknanya adalatr, ia menyediakan (3 yalriri

tempat duduk untuk makan-makan. Penyediaan tempat duduk

berupa bantal kecil untuk duduk dan bantalan. (3 ber-wazan

I 156

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41215) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Taruil (31227).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41215), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil
(31227), dan Ibnu Katsir dalam tafsir (8/36).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41215) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (3D27).
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'#)f, dari perkataan ol3,it. Dikatakan bahwa ia diberi tempat

duduk, yakni sesuatu yang dijadikan sebagai tempat duduk.

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19228. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin
Al Yaman menceritakan kepada kami dari Asfats, dari Ja,far,

dari Sa'id, tentang firman-Nya, (3'it {;fi ,,Dan

disedialmnnya bagt merekn tempat dudulq" ia berkata,

"Makanan, minuman, dan tempat dudnk."ll58

19229. ...ia berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepada

kami dari Asbath, dari As-Suddi, tentang firman-Nya, JlEt
Kg,'iL "Dan disediakannya bagi mereka tempat duduh,,ia

berkata, "Mereka mendudukinya." I I s9

lg23}. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 @'iL StiT "Dan disedialcannya bagi mereka

tempat dudulc" ia berkata, "Majelis."ll60

19231. ...ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia
berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abu Al

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D133), Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil
dan Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al lltajiz-Tanzil (3/227).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712134), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3/31), dan AI Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/227).
Ibid.

I t58

I t59

I 160
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Asyhab, dari Al Hasan, ia membaca (3 aan ia berkata,

"Yaitu tempat duduk dan makan*.rrll6l

19232. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Yazid menceritakan kepada kami: Barangsiapa

membaca Kg dengan takhfif (tanpa tasydid), maka

maksudnya adalah makanan, sedangkan barangsiapa

membacanya (Kl makamaksudnya adalah tempat dud,rk. I 162

Demikianlah yang kami sebutkan dari orang yang

menyebutkannya tentang takwil kata ini, yakni makna kata dan takwil
(Kl,bahwa wanita Al Aziz menyediakan majelis bagi para wanita,

yang di dalamnya terdapat tempat dudtrk, makanan, minuman, dan

buatr limau. Kemudian sebagian mereka menafsirkan (3 dengan

makanan, dalam bentuk Htaba4 untuk menjelaskan tujuan dari

persiapan tersebut. Sebagian mereka menafsirkannya sebagai khabar

tentang bualr limau karena kalimat tersebut W'#yu| Stif;
"Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau

(untuk memotong jamuan)," sebab pisau disediakan untuk buatr limau,

sedangkan yang lain digunakan untuk memotong. Sementara itu,

sebagian lainnya memaknainya sfiLNl "buah limau".

19233. Harun bin Hatim Al Muqri menceritakan keadaku, ia berkata:

Husyaim bin Az-Zabarqan menceritakan kepada kami dari

Abu Rauq, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, 'il l:;;t
(3"Dan disedialrannya bagi mereka tempat duduh" ia

berkata, "r.116!t." I 163

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D133) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4Dt6).
Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz (31238).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl32) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
tlytn(3131).

I t6t

l162

I t63

wl-



74fuAh:Tfufui

Abu Ubaidatr bin Al Mutsanna berkata: L?!f artinya bantal
kecil untuk duduk. Namun ada sekerompok orang yang mengatakan
bahwa'Lg aftinya buah limau. Itu merupakan kebatilan yang paling
batil di muka bumi, walaupun mungkin saja dalam lafazj,_'{sli rc1dapv1
makna atau kesamaan dengan buah limau yang biasa mereka makan.

Abu Ubaid Al Qasim bin Salam menceritakan pendapat Abu
ubaidah, kemudian ia berkat4 "para ahli fikih lebih mengetahui
mengenai penakwilan ayat itu.'llfl Ia lalu berkata lagi, ,.Mungkin itu
sebagian dari yang hilang dari bahasa Arab. Al Kisa'i pemah berkata,
"Banyak yang hilang dari batrasa Arab, dan mereka yang
memahaminya pun telah tiada.,'

Abu Ja'far berkata: pendapat batrwa para ahli fikih lebih
mengetahui takwilnya daripada Abu ubaidah -sebagaimana dikatakan
oleh Abu ubaid- tentu itu merupakan sesuatu yang tidak diragukan,
hanya saja, Abu ubaidah tidak jauh dari kebenaran dalam pendapat
ini, bahkan perkataan orang yang mengatakan batrwa dalam(3
terdapat makna buatr limau, hanyalatr menjelaskan yang disediakan
dalam majelis, yang di dalamnya terdapat (K! aan yang karenanya
mereka diberi pisau, karena pisau bisa diketahui tidak disediakan
untuk (3 selun hanya untuk memotongnya dan wanita-wanita itu
tidak diberikan pisau untuk melalarkan itu.

r.fu}Jt fixl2fi pengucapan umum untuk r.,ir;lr, yakni kata yang diarabkan yang
berarti limau. Lihat Zisan (entri: cL).
Menurut Ibnu Jauzi, ti5ti! (4D17) artinya roti yang lunak, yang dilapisi
daging. Atau sesuatu yang menyerupai limau.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al (jtun (3/31).

I 164
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Yang jelas, pendapat yang benar mengenai hal ini, seperti yang

telatr kami sebutkan, adalah pendapat dari Ibnu Abbas, bahwa(Kl

artinya majelis.

Diriwayatkan dari Mujahid tentang hal ini seperti berikut ini:

19234. Sulaiman bin Abdil Jabbar menceritakan kepadaku riwayat

tersebut, ia berkata: Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada

kami dari Hashin, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, €$r2 ';fi ;t-j 3 ,:r; KI 'it o6l "oo,
disediakannya bagi mereka tempat duduh dan diberikonnya

lrepada masing-masing mereka sebuah pisau (untuk

memotong jamuan)," ia berkata, "Ia memberikan mereka

buah limau."l165

Ibnu Abbas menjelaskan dalam riwayat Mujahid apa yang

diberikan kepada para wanita, namun ia tidak menjelaskan matt:n (Kl
karena maknanya sudah diketahui.

Orang yang menakwilkan(Kl dengan apa yang kami telah

sebutkan, mendasarkanny a pada riwayat-riwayat berikut ini:

19235. Yahya bin Thalhatr Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Fudhail bin Iyadh menceritakan kepada kami dari

Hashin, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,

@ lA Ii:V "Dan disediakannya bagi mereka tempat

duduh" ia berkata, "Buah limau."ll66

1165 Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (7D134).
1166 i;*iaan Ulr bermakna sama, hanya saja yang pertama lebih baku. Lihat

Lisan(erfii: Cl). Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D132,2133).
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19236. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami dari Auf, ia berkata: Diceritakan
kepadaku dari Ibnu Abbas, bahwa ia membac^wk dengan
takhfif (tanpatasydid), dan ia berkata, ,'yaitu buah limau."l167

19237. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Athiyah,
tentang firman-Ny a, (3'iL Ja;fT,,Dan disedialconnya bagi
mereka tempat duduh,, ia berkata, "Makanan."ll68

19238. Ya'qub dan Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada
kami, keduanya berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada
kami dari Abu Raja, dari Al Hasan, tentang firman-Nya,
Kg,'itJti| "Dan disediakannya bagi mereka tempat

duduh" ia berkata, "Makanan."I169

19239. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abu Raj4 dari Al
Hasan, riwayat yang sama.llTo

19240. Ibnu Basysyar dan Ibnu waki menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Gh,ndar menceritakan kepada kami, ia
berkata: syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr,
dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny4 @.it IEi

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsv (7Dt33).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7lzt33) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(7D16).
Ibid.

n67

I 168
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"Dan disediakannya bagi mereka tempat duduh" ia berkata,
n14u1**.rrll7l

19241. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id

bin Jubair, riwayat yang sama.ll72

19242. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
bekata: Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Manshu, dari

Mujahid, ia berkat4 "Barangsiapa membaca(Kl ',tempat

duduk", maka artinya makanan. Sedangkan barangsiapa

membaca r3il6"nt* takhJtf, maka artinya buah limau."rlT3

19243. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman-Ny4 (3 "Tempat duduk,,, ia berkata,
,14"L**.rrl174

19244. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, riwayat yang sama.llTt

19245. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

u7t

tt72
lt73

ltTa

n75

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D134), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3131), dan Al Baghawi dalam Ma'alim AbTarail (3D77).
Ibid.
Mujahid dalam afsir (395) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir @U6).
Ibid.
Ibid.
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menceritakan kepada kami dari Ibu Abi Najih, dari Mujatrid.
Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih,
riwayat yang sama.ll76

19246. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Khalid Al Qurasyi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Sufan menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Mujatrid, ia berkata, "Barangsiapa membaca fu 6"ng*
tafihfif,, maka artinya buah limau."tl77

19247. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul, Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada karni dari Manshur, dari Mujatrid, riwayat yang

sanra.llTt

19248. Ibnu waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Laits, ia berkata: Aku
mendengar sebagian mereka berkata, "Buah limau.,llTe

19249. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id merrceritakan

kepada karni dari Qatadatr, tentang firman-Nya, 'iL lrit
(Kl "Dan disediakannya bagi mereka tempat duduh,,yakni

makanan.tlso

tt76

ltn
I l7t
I t79

uut

Mu.ianid dalam tafsir (395) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsn (7Dt33).
Ibid.
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uwn (3/32) dari Ibnu Abbas dan Mujahid.
Alquryz"q dalam tafsir Qnt4),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (TDt3iy, dan
Al Qutthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qar'an (9/179).
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19250. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, riwayat yang sama.ll8l

19251. ...ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Abu
Raja, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, K! "Tempat

duduh" ia berkat4 "Makanan."l182

19252. Muhammad bin Sad menceritakan kepadakg ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibu Abbas, tentang firman-Nya,
(3:AoE5: "Dan disediakannya bagi mereka tempat

duduh" yakni buah limau. l l83

19253. Ibnu Humaid menceritakan kepada kanri, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
Nya, ((3 'iL JiiV "Dan disediakannya bagi mereka tempat

duduk " (,<1, artinya makanan. I I 8a

19254. ...ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari
Mujatrid, tentang firman-Nya, Kg,'il,r6| ,,Dan

disediakannya bagi mereka tempat duduh,, ia berkata,

'Makanar',."1185

19255. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada karni, ia berkata, tantang firman-Nya,

rltr lbid.
:::1 Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (4/2tG).
rr83 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarait'(3D78) dan Ibnu Abi Hatim daram tafsir

(7/2132).

l1 lbnu Jauzi dalam Zad AI Masir (4D16)dari Al Hasan, Mujahid, dari eatadah.rrt5 Mujahid dalam tafsir (395), Ibnu eUi Uatim dalam taisir OnnZ), dan Al
Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (31277).
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Kl$L |EV " Dan disediakannya bagi merela tempat

duduk" Ibnu Zeud berkata, "Makanan. " 
I 186

19256. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Salman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Nya,(K! "Tempat dudulcu

maksudnya adalatr segala sesuatu yang dipotong dengan

menggunakan pisau. I 187

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman tentang istri Al

Aziz darrwanita-wanita yang membicarakannya di kota. 'r.t-i fiC(t
(*er- "Dan diberikannya trepada masing-masing mereka sebuah

pisau (untuk memotong jamuan)." Maksudnya adalatr, setiap wanita

yang hadir diberikan sebuatr pisau untuk memotong makanan. Hal itu

telah saya jelaskan, yaitu berupa buah limau, .t.l;t-fl dan lain-lain

yang bisa dipotong dengan menggrmakan pisau." Hal "Grsebut

berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19257. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, tentang firman-Ny4 6'#tli fiCf; "Dan

diberikannya kcpada masing-masing merela sebuah pisau

(untuk memotong jamuan)," dan buah limau yang mereka

makan.llss

19258. Sulaiman bin Abdil Jabbar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan kepada

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41216) dari Al Hasan, Mujahid, dan Qatadah,
serta Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3/277).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D16).
Ibnu Jauzi dalarr Zad Al Masir (4D16) dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan Yahya
bin Ya'mar.

I r86

I 187

I tE8
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kami, ia berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada kami
dari Hashin, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nya, (S-'oi:;tL: ?it:, "Dan diberikannya kepada
masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong
jamuan)," ia berkata, "Ia memberi mereka buah limau, dan ia
memberi masing-masing wanita tersebut pisau." I l8e

19259. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
Nvu"6'#i-nj $,if-, ,,Dan diberikannya kepada
masing-masing mereka sebuah pisau (untuk memotong
j amuan), " unfuk memotong makanannya. I leo

19260- Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid
berkata, tentang firman-Ny4 6|i*tLj $,ir:, uDan

diberikanrrya kcpada masing-masing mereka sebuah pisau
(untuk memotong jamuan)," dan ia memberi mereka buah
jenrk dan madu, maka mereka memotong buah jeruk dengan

pisau, dan memakannya dengan madu.ll9l

Abu Ja'far berkata: Dalam kalimat ini terdapat penjelasan
tentang kebenaran pendapat yang kami pilih tentang firman-Nya,
@'$ I;i| "Dan disediakannya bagi mereka tempat duduk Hal
ini karena Allah swr memberitatrukan tentang istri Al Aziz yang
memberi pisau kepada wanita'wanit4 karena sudah menjadi maklum
batrwa pisau tidaklah dibawa ke majelis kecuali digunakan untuk

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D134) dan lbnu Jauzi dalam zad Al Masir
(4Dt6).
Al Jam{ li Ahkam Al Qur'an (91178,179).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712134) dan Al eurthubi datam At Jamt li
Ahkam Al Qur' an (9 I 17 8).

I lt9

l t90

I l9t
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memotong apa yang akan dimakan. Jadi, berdasarkan pemahaman

pendengar, maka tidak perlu lagi menyebutkan sebab pisau-pisau itu

dibawa ke majelis. Juga tidak perlu lagi menjelaskan apa yang

dipersiapkan di tempat duduk, berupa makanan, minuman, buah-

buahan, dan jenis-jenis makanan lainnya, karena pendengar telah

mengerti maksudnya. Adapun (Kl, yang sama adalah yang kami

jelaskan secara khusus, bukan yang lainnya.

Firman-Nya fiti,qrfX":1;6;: $f;t "Kemudian dia

berlrata (lrcpada Yusufl, 'Keluarlah (nampakhanlah dirimu) kcpada

merelra'. Maka tatkala wanita-wanita itu melihanrya, mereka kagum

lrepada (keelokan rupa)rgta." Allah SWT berfirmaru "Istri Al Aziz

berkata kepada Yusuf, 3*A 'Keluarlah (nampakkanlah dirimu)

kepada mereka', maka Yusuf keluar dan menampakkan diri kepada

mereka. fl;i'L!$ 'Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya,

merelu l-grr* kcpada (lreelokan rupa)nya'. Mereka mengagumi dan

menyanjtmglya."

Pendapat kami dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19261. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, 'il3i "Mrreka kagum kepada

(keelokan rupa)nya. " Maksudnya adalah mereka

mengaguminya.lle2

ttvt Mujalrid dalam afsir (396) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir @nl8).
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19262. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

riwayat yang sama.lte3

19263. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, ia berkata:

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, riwayat yang sama.llea

19254. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 'i$i L-t ft
"Maka tatlcala wanita-wanita itu melilwtnya, merelco kagrm

lcepada (lceelolran rupa)rrya." Maksudny4 mereka

mengaguminya.ll95

tg265. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, tentang ayat,'6r{'e14qt "Kemudian dia berlmta

(lrepado Yusufl,'Keluarlah (nampakkanlah dirimu) lcepada

merelca'." ';j|ii*-t $ "Mako tatkala wanita-wanita itu

melihatnya, mereka kagrr* kepado (keelolan rupa)nya."

Maksudnya" mereka kagum kepada Yusuf.lle6

rre3 lbid.
"% Ibid.
rre5 Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D18).
rre6 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712135) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al

tlajiz (3D39).
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19266. Isma'il bin Yusuf Al Aj[rre7 menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ali bin Abis menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar As-Suddi berkata, tentang firman-Nya, W,

fisi'{-V "Malra tatkala wanita-wanita itu melihatnya,

mereka kagtm kepada (kcelokan rupa)nya," ia berkata,

"Mereka mengaguminya. " 
I 198

19267. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd

menceritakan kepada kami tentang firman-Nya, ,&'.1f;1
"Keluarlah (nampak)ranlah dirimu) kepada merelra." Yusuf

pun keluar. -L$$ "Malca tatkala wanita-wanita itu

melihatnya," mereka mengaguminya dan tercengang. I l9

19268. Isma'il bin Saif menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad bin Ali Al Hasyimi menceritakan kepada

kami dari bapakny4 dari kakeknya, tentang firman-Nya, (li

fl;i'L-t "Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya,

merelca l*grr kepada (reelokan rupa)nya," ia berkata,

"Sama artinya dengan ;r:q yuoamengalami haid."l200

19269. Ali bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman'Nya, fjsi r'.;-$ (fr "Mol* tatkala wanita-wanita itu

Kami tidak menemukan biografinya dalam referensi kami.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712135) dan Ibnu Athiyah dalarn Al Muhqrar Al
Wajiz (3D39).

rree Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (3t218).
t200 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D135), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Uyun(3132),dan Ibnu Athiyah dalamAl Muharrw Al lltajiz (31239).

lt97
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melihatnya, mereka kagrr* kepada (kcelokan rupa)nya,,, ia
berkat4 "Mereka mengaguminya. " 

l20l

19270. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya menceritakan

kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Za'idah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid,
riwayat yang sama.l2o2

Abu Ja'far berkata: Perkataan ini, yakni yang diriwayatkan

dari Abdushshamad, dari bapaknya, dari kakeknya, tentang

makna KlKi "M"relca kagum kepada (ceetokan rupa)nya,,, dengan

|*? "mereka mengeluarkan darah haidu, jika maksudnya mereka

spontan mengalami haid karena sangat kagum terhadap Yusuf
sebagaimana Allah memberi memberi keelokan dan ketampanan yang

luar biasa, dan para wanita itu tidak pematr melihat yang seperti itu
sebelumnya, maka ketika mereka melihatnya dengan mata kepala

mereka sendiri, mereka pun spontan mengalami haid. Namun, ini
adalatr pernytaan yang tidak memiliki makna, karena takwil yang

sebenarnya adalah ketika mereka melihat Yusuf mereka

mengaguminya.

Huruf ha dalam ijli merujuk kepada Yusuf, dan tidak
mungkin Yusuf mengalami haid. Akan tetapi jika Hnbar tersebut

benar dari Ibnu Abbas, maka seyogianya maknanya adalatr, mereka

mengeluarkan daratr haid lantaran kagum terhadap keelokan dan

ketampanan Yusuf, dan wanita-wanita tersebut mendapatkan apa yang

biasa wanita dapatkan, yakni haid.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712135),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/ZtB),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3132).
Mujahid dalam tafsir (396) dan lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D18).

t20l
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Sebagian perawi menduga batrwa sebagian orang

melantunkan'i:jSf dengan makna 'r*a, bait syair yang saya pikir

tidak ada asal usulnya, karena tidak dikenal dikalangan perawi. Bait

syair tersebut adalah:

t)S\o'fi $i3t str yjb:Wf driA sL

"Kami menggauli istri pada mosa sucinya, dan kami tidakmenggauli

istri pada waldu haid.'nm3

Ia meyakini batrwa makna tt:jil adalah'r;en-.

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang makna firman-Ny4

ifr$'#; "Dan meretra melukai (iari) tangannya."

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalatr, mereka

mengiris-iris tangan mereka dengan pisau, sedangkan mereka pikir

mereka sedang memotong buatr limau. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

19271. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman-Nya, iiii*: "Dan mereka melukai (iart)

t203 Bait syair ini terdapat dalam Lisan (entri: t'), Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun (3/32),Ibnu Athiyah dalarr, Al Muharrar Al Wajiz (31239), dan Al
Qurttrubi dalamAl Jami'li Ahlun Al Qur'an (9/180).
Al Qurttrubi berkata, "Abu Ubaidatr dan lain-lainnya mengingkarinya" mereka

berkat4 'Itu bukan perkataan Arab. Tetapi, bisa jadi maksudnya haid, karena ia

sangat mengagungkannya. Kadang-kadang wanita yang sedang hamil terkejut
luar biasa sehingga anaknya lahir atau ia mengeluarkan darah fteguguran).
Maksudnya, makna bait syair ini sengaja dibuat demikian dan tidak yang

sesungguhnya."
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tangannya. " Maksudnya adalah mengiris-iris dengan
pisau.l2fr

19272. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman-Nya, 'iili'*;',Dan mereka melukai (jari)
t angannya, " ia berkata, "Mengiris-iris dengan pisau. " 

I 205

19273. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid.

19274. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada karni dari Waraqa, dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 'iii'#;
"Dan mereka melukai (iarl tangannya,,, ia berkata,

"Mengiris-iris dengan pisau."1206

19275. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada karni dari As-Suddi, tentang firman-
Nyq |#t'#; "Dan mereka melukai (iari) tangannya,,,ia
berkata, "Wanita-wanita itu mengiris-iris tangan mereka,

tetapi mereka pikir mereka sedang mengiris-iris buah

limau.'1207

Mujahid dalam tafsir (396), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D136), dan Al
Qurthubi dalarn Al Jaml li Ahlcam Al Qur'an (9/lS0).
Ibid.
rbid.
Abdurrazzaq dalam tafsir (21214) dari Qatadah, dan Al Mawardi dararn An-
Nukat wa Al Uyun (3133).

t205
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19276. Isma'il bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali

bin Abis menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar As-Suddi berkata, "Di tangan mereka terdapat

pisau dan buatr limau, lalu mereka melukai tangan mereka,

maka daratr pun mengalir. Mereka lalu berkata, .Kami

mencelamu karena mencintai laki-laki ini, dan kami telatr

melukai tangan kami, hingga daratr kami menguli'''"1208

19277. Yr.urus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"Mereka mengiris-iris tangan mereka dengan pisau, dan

mereka tidak menduga selain batrwa mereka sedang mengiris

buatr jeruk. Kesadaran mereka hilang karena apa yang

mereka lihat."l2@

19278. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, '"i;-i'#i
"Dan merelra melulai (iari) tangannya," ia berkata, "Mereka

mengiris-iris tangan mereka. " 
l2l0

19279. Sulaman bin Abdit Jabbar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ash-Shalt menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Kudainatr menceritakan kepada kami

dari Hashin, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

rbid.
Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir (72ls) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil (3D78).
Abdurrazzaq dalam tafsir Qnl q.

t20t
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"Mereka mengiris-iris tangan mereka, sedangkan mereka
pikir mereka sedang mengiris-iris buatr limau."l2ll

19280. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya , '#$'#;
"Dan merela melukai (jari) tangannya,,, ia Lerkata, .,Mereka

mengiris-iris tangan mereka, dan mereka tidak menyadari hal

i1u.nl212

19281. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia
berkata, .Ia (Zulaikha) berkata kepada yusuf, .Keluarlatr

kamu di hadapan mereka'. Yusuf pun keluar di hadapan

mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka mengaguminya,

dan otak mereka dipenuhi dengan ketakjuban ketika mereka

melihatrya. Mereka lalu mengiris-iris tangan mereka dengan

pisau dan tidak menyadari apa yang dilakukannya. ;+;rL';ii-,
9!:.lajri,( 'Dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini

b ulranl ah mantls i a. "t2t3

19282. Mutrammad bin AMil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, ia berkata,

"Mereka mengiris-iris tangan mereka sampai mereka

menjatuhkannya."12Ia

r2rr Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D136) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(4D18).

:::: Abilnazzaqdalam tafsir (2Dt4) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4t218)."" Atsar ini tidak kami temukan dalam referensi kami.tztl Abdurrazzaq dalam tafsir Q/214),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4l2lg), dan
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (31275).
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19283. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, "#)tr'#:
"Dan merelra melukai (iari) tangannya," ia berkata, "Mereka

mengiris-iris tangan mereka sampai mereka

menjatuhkannya."12l5

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah, Allatl

memberitatrukan tentang mereka batrwa mereka mengiris-iris tangan

mereka, rurmun mereka tidak menyadarinya karena kekaguman

kepada Yusuf. Boleh juga bermakna mengiris-iris secara ztrahir. Atau

mengiris-iris dengan mencakar-cakar. Mengenai hal ini, tidak ada

yang lebih patut diterima selain ztratrir ayat.

19284. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdunatrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu

Al Ahwas, dari Abdullatr, ia berkata, "Yusuf dan ibunya

diberi sepertiga keelokan. " 
1216

19285. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'fax menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah riwayat yang sama.l2r7

Ibid.
Ibnu Abi Syaibatr dalan Al Mushannaf (71469) dan Ath-Thabari dalam l/
Kabir (9lll l, 8556).
Ibid.

t2l5

t2t6
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19286. ...dan dengan riwayat tersebut dari Abu Al Ahwash, dari
Abdullatr, ia berkata, "Yusuf dan ibunya diberikan sepertiga

keelokan."l2l8

19287. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari
Abu Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata, "yusuf dan

ibunya diberi sepertiga keelokan makhluk. " 
12 I e

19288. Ahmad bin Tsabit dan Abdullatr bin Muhammad Ar-Raziani
menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Affan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Tsabit mengabarkan

kepada kami dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

i...J,it'j*-r.J;lt'.ir:i-',pt
"Yusuf dan ibunya diberi separuh keelolcan.'1220

t9289. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam
menceritakan kepada kami dari Abu Mu'adz, dari yunus, dari
Al Hasan, batrwaNabi SAW bersabd4

#iir lrilr ,pti,gfur J,if # ,*'it:, a:,i-';eti
"Yusuf dan ibunya diberi sepertiga lceelolmn penduduk bumi,

dan manusia diberi dua pertiganya." Atau beliau pernah

bersabd4

t $ Ibid.
'zte lbid.
t220 Ibnu Abi Syaibatr dalam Al Mushannaf (71469) dan Ahmad daram Musnad

(3D68).
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',*iirr 
!.6r rpti,,rlt'ifi'rlrti-'rpt

"Yusuf dan iburrya diberi dua pertiga, dan rnanusia diberi

sepertiganya."t22r

19290. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Manshur, dari

Mujatrid, dari Rubai'ah Al Jarsyi, ia berkata, "Keelokan

dibagi menjadi dua bagian, Yusuf dan ibunya diberi separuh

keelokan, dan sepanrh lainnya untuk selunrh maktrltrk."l2D

19291. Ibnu Basy$yar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad Az-Zt$an menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Manshur, dari

Mujatrid, dari Rubai'ah Al Jarsyi, ia berkata, "Keelokan

dibagi menjadi dua, bagian untuk Yusuf dan ibunya separuh,

dan sepanrh unttrk seluruh manusia."ln3

19292. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada karni dari

Manshur, dari Mujahid, dari Rubai'atr Al Jarsyi, ia berkata,

"Keelokan dibagi menjadi dua, untuk Yusuf separuh, dan

separuh unfuk seluruh mal*rluk."124

19293. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Isa bin Yazid, dari Al Hasan,

Ibnu Katsir dalam tafsir (8137), dan ia berkata" "Hadits ini mursal;'
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7f2136) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3D40).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam t^Btu (7D136).

nm
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ia berkata, uYusuf dan ibunya diberi sepertiga keelokan

duniq dan manusia diberi dua pertiganya.urD'

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan firman-

Nva, ,[);i'riir "Do, berlata, 'Maha sempurnaAllah.".

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya ;t,ji "Maha

sempurna Allah" dengan huruf syin dibaca fathah dan huruf ya

dihilangkan.

Ahli qira'at Bashratr membacanya dengan tetap huruf ya [:L
il.Oi dalamnya terdapat huruf-huruf yang tidak dibacq 3,{."'u
Sebagaimana bait syair berikut ini:

#tr;tr.ijr * b y)oLot; €l il Ae
"Maha sempurna Allah, Abu Tsauban kikir dalam hal kata-kata manis

danmakian."rm

t22s

t226
Ibnu Katsir dalam tafsir (E137), dan ia berkata" "Hadits ini mursal;'
Hanya tbu Amr yang membac u &. Cb.
Ubay dan Ibnu Mas'ud membacanya rirr *rlc
Seluruh qira'ah sab'ahmembacanya L ;c.
Sekelompok orang membacanya !.,F, dan itu adalah dialek.

Al Hasan membacanya ttt Sc dengan huruf syrz dibaca suhtn. Ia juga

membacanya ol)t J6. Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz

(3D3e).
Bait syair ini dari Bahr Al Kanil, karya Al Asadi, dari qasidah t€ntang celaan.
Redaksi awalnya yaitu:

il.,;l .i rllU,r-l ol elJ Uf i l.le, Jt7 tr

Redaksi dalam D iw an y ait;'x

?J L<,t ,i it[! qt O1 or,.y qt ,ru
.r;iJr1 6t-It o, u, + o1 )U g o, ta,

Lihat Diwan (33). Az-Zamakhsyari menyebutkannya dalam Al Mufasltshal fi
Shan'ah Al Arab (393), dengan redaksi yang sama dengan Ath-Thabari. Al
Mufadhdhal Adh-Dhabbi dalarr, Al Mufadhdhaliat (l/317), dengan redaksi

lz27



Tdstultl/l.:I?r&oci

Disebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacanya dengan

$;:Laan a-iJr j;'Li dengan huruf syin dibaca sulatn dan huruf ah/

dikumpulkan antara dua suhtn.

Bacaannya adalatr dengan salah satu dari bacaan yang pertama.

Barangsiapa membacu ;t,i{ dengan huruf syin dibaca fathah dan

menghilangkan huruf ya, maka maksudnya adalah membaca dengan

4. #6 dengan mempertahankan huruf ya, akar. tetapi huruf ya

dibuang karena terlalu banyak (menurut orang Arab), sebagaimana

orang Arab membuang huruf alif danperkataan, alljt r::|rj.'+ll
'$i3.padatral maksudnya adalah ,*y.tJ l: ,:lP.6l.

Sebagian ahli bahasa Arab menduga batrwa ;t;rL memiliki

dua posisi. Pertama trntuk ' b":\ (menyucikan) dan yang kedua unttrk

;d+Ii(pengecualian). Dalarnhal ini, menurut kami bermrLrr" I ljtr
(menyrcikan). Seakan-akan dikatakan, itr ir-i; "Aku'berlindrurg

kepada Allah."

Abu Ja'far berkata: Terkait bacaan tersebut, seseoriang boleh

memilih bacaannya sesuai dengan yang ia inginkan di antara dua

bacaan, baik dengan bacaan Kufatr maupun bacaan Bashrah, yakni

;+;rLatau /l u36 karena keduanya merupakan bacaan yang populer

dan memiliki makna yang sama. Sedangkan membaca dengan yang

selain dari keduanya tidak diperbolehkan, karena kami tidak

mengetatrui ada seorang pttn yang membacanya demikian.

Pendapat kami sama seperti pendapat para ahli takwil. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

yang sama seperti yang disebutkan dalam Diwan. Lihat Al Mababah Al
Iliktruniah, Al Majma'Ats-Tsaqafi, Abu Dzabi.
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19294. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu
Numair menceritakan kepada kami dari Waraqa, dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ;tt;rL';ii,
"Dan berkata, 'Maha sempurna Attah'. " Ia berkata, .[rt .lt-.,
*Aku berlindung kepada 411u1r.:r1228

19295. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, tentang firman-Ny4 ;+;rL ,,Maha

sempurna Allah," iaberkat4.irr irrr "Aku berlindung kepada

Allah.'122e

19296. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman-Ny4 ;+riL,,Malu Sempurna Allah." 6r tro
uAku berlindung kepada Allah.' t230

D2n. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada karni, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang finnan-Nyq $.iL ,,Maha Sempurna
Altah." rtrt itrr "Aku berlindung kepada 411u1.rrt23t

txtt Mujahid dalam tafsir (396), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2136),Al Mawardi
dalan An-Nulcat wa Al uyun (3/33), dan Ibnu Jauzi daram Zad Al Masir
@ur.

'n' Ibtd.
ruo lbid.
r23r Mujahid dalam tafsir (396) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun

Qt33).
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lg2g8. ...ia berkata: Abdul Watrhab menceritakan kepada kami dari

Amr, dari Al Hasan, tentang firman-Ny4 3;:L "Maha

Sempurna Allah.".irr iu, "Aku berlindung kepada Allah."l232

19299. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.'233

Firman-Nya ti;.Vn,( "Ini butranlah manusia." Allah
berfirman, "Mereka berkata, 'Ini bukanlah manusia', karena mereka

tidak melihat keelokan rupanya pada diri seorang manusia pun. Oleh

karena itu, mereka berkata, 'Seandainya ia manusia bias4 maka pasti

akan seperti manusia yang kami lihat pada umumnya, akan tetapi ia

seorang malaikat dan btrkan manusia'." Hal ini berdasarkan riwayat

berikut ini:

19300. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu'Wahb
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berkata,

tentang firman-Ny4 ffiti(, ;+;rL'"i;t "Dan berkata,

'Maha Sempurna Allah, ini bukanloh manusia'. " Maksudnya

adalatr, manusia tidak akan seperti ini.l234

Bacaan ini merupakan bacaan yang digunakan oleh mayoritas

negeri-negeri besar.

19301. Diceritakan kepadaku dari Yatrya bin Ziyad Al Farra, ia
berkata: Di'amah bin Raja At-Taimi (seorang pemuda yang

tidak berpengalaman) menceritakan kepadaku dari Al

t232 Al Baghawi dalam Ma'alim ArTaruil (31275) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41219) dari Mujahid.

':: Mujalrid dalam tafsir (396) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D19).
t234 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712136,2137).
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Huwairits Al Hanafi, batrwa ia membac \ aA ti 6,yakni 6
G j;* 15. Maksudnya adalatr, mereka mengingkari bahwa ia

dijadilan budak yang bisa dipindatrtangankan dan

diperjualbelikan.

Abu Jarfar berkata: Aku tidak membolehkan bacaan seperti

ini, karena para ahli qira'at kota-kota besar sepakat untuk

menentangnya.l235

Telatr kami jelaskan bahwa sesuatu yang telatr disepakati tidak
boleh ditentang. Adapun katal,.J5.yang dibacanashab adalatr karena
jika orang Hijaz menggugurkan huruf ./ dari khabar, maka mereka

me-nashab-kannya. Mereka berkata lj.r,i Ls:nb6, sedangkan orang-

orang Nejed me-rafa'-kawrya. Mereka berkata, C'6 o'j;6. Perkataan

sebagian mereka adalatr:

gut )tilt;q; (o* c.. oi

Cl F. €-t _s Ls;l t1 ogt)

Lrlt:,ik, ;rlrri ;.r;,5$'-?t d.f#
"Sangatlah jauh bedanya alu berniat, sedangkan semua anok

bapaklu berniat. Apakah koduanya sama?

Mereka menginginkan kematianht s ebagaimana pemuda meninggal,

dan semua pemuda serta kematian akan bertemu."l86

Adapun Al Qur'an, me-nashab-kannya karena diturunkan
dengan batrasa penduduk Hijaz.

Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3D40) dan Ibnu Jauzi dalam Zad
Al Masir (4/219).
Kedua bait syair ini disebutkan oleh Al Farra dalam Majaz Al eur'an (2143).

)w

r235

t236
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TatsirAt/r.:Ihafuri

Firman-Nya LSUI|{I16 'o1 "sesungguhnya ini tidak lain

hanyalah malaikat yang mulia." Allah berfiman, "Mereka berkata, 'Ini

tiada lain hanyalah salah seorang dari malaikat."

19302. Mutrammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Ny u, (ii {!16;1
L-S "srtrngguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang

mulia," ia berkata, "Mereka berkata, 'Salah seorang dari

malaikat'."1237

oeo

'u,#t';$!t'54,!l ilt; Y $6-

"Warita itubqlata, 'Iatlah dia orang yangl<anw cela aku

l<orena (tcrtorik) kcpadarya, dmt sesrrngguhnya &u tnlah

dia unark merwndukl<sn dirinya (l<epadal<u)

ol<sn tctapi ilia nrenolak. Dan sennJggutmya iilr.o dia fidak
menaati a\a yang aku perlntahl<rrnl<epadarya, niscayo dia
al<arJ dipmimalwn dan dia al<mr tennasttk golongan orarJg.

orang yotrlghinf,'."

(Qs. Yuusuf [12]:32)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirlnan, "Istri Al Aziz

berkata kepada para wanita yang melukai tanganny4 'Inilah yang

t237 Abdunaz-zaq dalam tafsir (21215), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(3D79), dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712137).
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menimpa kalian karena kalian melihatnya, yaitu hilangnya kesadaran

dan ingatan, sampai kalian melukai tangan kalian. Ia adalah orang

yang karenanya kalian mencelaku karena aku mencintainya begitu

mendalam, lalu kalian berkata, "Istri Al Aziz begia dalam cintanya

kepada bujangnya. Sesungguhnya kami memandangnya dalam

kesesatan yang nyata."

Ia (Zulaikha) lalu mengakui batrwa dirinya menggoda Yusuf,

dan apa yang mereka perbinc"ggk* tentang dirinya memang benar. Ia
lalu berkat4';frU.r; J; rt;ri'iilj,,Don sesungguhnya aht telah
menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadalat), akan tetapi
dia menolah" godaannya. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19303. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-
Suddi, bahwa wanita itu berkat4 fij;rrr#f ";$K:i'ifr4#J;'i;i ,,Itulah dia orang yang kamu cela aht
lrarena (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aht telah

menggoda dia untuk menunduklran dirinya (kcpadafu) alan
tetapi dia menolalc" Wanita itu berkata, "setelah ia

melepaskan celananya, ia menolak, aku tidak tahu apa yang

ia lihat."1238

19304. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ';g(,
"Akan tetapi dia menolaf " maksudnya, maka ia menollk.l23e

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2l3S).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712137),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4/2ZO),
dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3D79).

t23E

1239
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19305. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 'FU, "Almn tetapi dia menolak," ia berkata,

"Maka ia menolak."l2ao

Firman-Nya, irii-e$G43'{4 i1iy,V 6- i 4; "Dan

sesungguhrrya jika dia tidak menaati apa yang aht perintahkan

lrepadarrya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk

golongan orang-orang yang hina." Wanita itu berkata "Jika ia tidak

mau menuruti ajakanku kepadanya, maka aku akan memenjarakanny4

dan niscaya ia termasuk orang yang hina dan rendah karena ditahan

dan dipenjarakan. Aku akan menjatuhkannya." Berhenti pada kata
'#4 dengan huruf nun lcarcnaber-tarydid, sebagaimana dikatakan

';rj5 "Ada orang yang sangat berlambat-lambat (ke medan

pertempuran)." (Qs. An-Nisaa' lal: 72)

Adapun firman-Nya $45 "Dan dia akan termasuh" berhenti

dengan huruf alif, karena ia huruf nun tanpa tasydid, serta serupa

dengan i'rab dalam isim-isimpada perkataan seseorang, ')i:)'c-i-?)
':)itg. Jikaberhenti pada kata "*, ^uyudikatakan 

*1e;-i't, sehingga

huruf nun menjadr huruf alif. Demikian juga dalam ka,r- Jj{$.
Contoh lainnya adalatr firman-Nya, *ti ,Q6u;:';r-1ji "Niscaya
Kami tarik ubun-ubunnya." "(Yaitu) ubun-ubun orang." (Qs. Al 'Alaq

[96]: 15-16). Berhenti padanya dengan huruf alif,, seperti yang telah

aku jelaskan. Di antara contoh lainnya adalatr perkataan Al A'sya

berikut ini:

,rno lbid.
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r"rlu ir, o$,:lt i;.1: ,;"br, ?*at ,f .b k)
"Berdoalah atas cobaan malam dan siang, dan janganlah kamu

menyembah syetan. Kepada Allahlah kamu menyembah'tzar

Maksudnya adalah '0.r-?'6, akan tetapi jika berhenti maka
menggunakan hwtf alif.

ooo

'{":^S& j;, * U )tLG. ri-L UyJ'J,n+i +: S
L.#A$Y'ALU

"Yu.sttf bqlata" 'Walwi Tuhmiru, penjarulebih at<u
sul<ai ilmipada rnenenuhi ajal<m mqelalrcpadaku. Dan

iik;a ddak Engllont hin.dnrl<sn doripadaku tipu.ilaya merrel<a,

tcnfii aku al<an cendnung tmf,rtk (marrunthil@inginflrr
muelra) ilart tenatlah al<u termast* uang.ofimg yang

bodoh.u

(Qs. Yuusuf [l2J: 33)

Abu Ja'far berkata: Pemberitatruan dari Allah ini
menunjukkan bahwa istri Al Aziz menggoda yusuf, dan
mengancamnya dengan penjara serta penatranan jika ia tidak

t24t Bait syair ini terdapat dalam Diwan Al A'sya (46), dari qasidahyang berjudul
oJ, rr., u.lr 4. Redaksi awalnya yaitu:

t+.lt FJ.JI rrr b rbrrl rr.1l ilJ ,$qr ua.:ir fl
Bait syair ini dengan redaksi:

r,4r0 .jlr1 irr!+Jt J-j tJ si.dt3 clrr.jJt gf * ,pS
Bait syair ini ada pada Ibnu Athiyatr dalam At Muharrar At vajiz (3D41),
dengan riwayat Ath-Thabari.
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memenuhi ajakannya. Yusuf pun memilih penjara daripada mentrruti

godaannya.

Jika wanita itu tidak menggoda dan mengancam Yusuf, maka

tidak mrmgkin Yusuf berkata, AriliE'tt i;l';+i ;j "Yusuf

berkata, 'Wahai Tuhanht, penjaro lebih aht sukai daripada

memenuhi ajakan mereka kcpadaht'." la sendiri tidak mengajaknya

melakukan dosa itu dan tidak takut jika hartrs ditatran. Penjara adalatr

penahanan, yakni tempat tatranan.

Selunrh ahli qira'af kota-kota besar membaca huruf sfn dengan

kasrah. Orang Arab menempatkan tempat-tempat yang dibuat dari

kata kerja sebagai tempat k"rjq sehingga dikatakan, 6iin',r:tJt dS,
f;.jrU*i "Matatrari terbit di tempat terbitnya dan terbenam di tempat

terbenamnya." Mereka juga menjadikannya sebagai lslrz pengganti

daimashdar. Demikian juga kata;,3r,;ita huruf sin dibacafathah

dari ih.l.Jt maka menjadi mashdar sahih.

Disebutkan batrwa sebagian orang terdahulu membacanya

'*jltt'r-;l'$JJt dengan huruf srn dibaca fathah. Aku tidak

membolelrkan hal itu, karena kesepakatan hujiah qira'at yang

menentangnya.l242 Takwil ayat tersebut adalah, Yusuf berkata" 'Wahai

Tuhanku, penatranan di penjara lebih aku sukai daripada memenuhi

ajakan mereka kepadaku untuk berbuat maksiat kepada-Mu dan

menggodaku unttrk berbuat keji.' Hal itu berdasarkan riwayat-riwayat

berikut ini:

t212 Jumhw membacanya d,ilr dsngan huruf sin dibaca kasrah,

Az-Ztfrri, Ibnu Hurmuz, Ya'qub, dan Ibnu Abi Ishaq, membacanya iilJt
dengan huruf sin dibacafathah. Ini merupakan bacaan Utsman RA. Lihat Al
Ibnu Athiyah dalanAl Muhanm Al Wajiz (3D41).

€I
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19306. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, ';1i3;
Ari;X-L'ty|A "Yusuf berkata, 'wahai Tuhanlc,u,

penjara lebih aht sulrai daripada memenuhi aiakan mereka

trepadafu . " Maksudnya adalah perusrraan-r243

lg3}7. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Yusuf

condong kepada Tuhannya serta meminta bantuan kepada-

Nya,sehinge^,46. jiLOylAiAiJi"Yusuf bertrata,

'Wahai Tulnnht, peniara lebih aku sukai daripada

memenuhi aiakan mereko kepadaht'." Maksudnya adalatr,

penjara lebih Yusuf sukai daripada melakukan apa yan;g

Allah benci.r2e

Fiman-Nya 'lriL# "i;.t;{&;r.J,:ii/g "Dan jika tidak

Engtrau hindorkan daripadaht tipu-daya mereka, tentu aht akon

cenderung untuk (memenuhi fteinginan mereka)," ia berkata, "Jika

Engkau tidak mencegahku, wahai Tuhanliu, dari perbuatan mereka

yang mereka lakukan kepadaku, yakni menggodaku, maka aktr akan

cenderung untuk memenlhi keinginan mereka." Yusuf berkata, "Aku

akan cenderung untuk memenuhi keinginan merek4 dan mengikuti

mereka atas apa yang merekl jlqffi* dan kehendaki dariku," dari

perkataan seseorang t:iif ..fjli,yi q, "Fulan cenderung pada begini,

begini." Contoh lainnya adalah syair berikut ini:

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q2l3lr.
Ibid.

lu3
t?4/
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o t.,!c t. .

\F:.a- 
t4+ J+)

o/

€.)3V y J\
"Kepada Hindun hatiht berpaut, dan Hindun yang sama

dipautlcan."rzas

Pendapat para atrli takwil sama dengan pendapat kami. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

19308. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, '|{L,$
"Tentu aht akan cenderung untuk (memenuhi keinginan

mereka)," ia berkat4 "Aku akan mengikuti mereka."l246

19309. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nvu, |fKq;roiV "Dan jika tidak Engtrau hindarlan

daripadaht tipu-daya mereka," maksudnya adalatr, apa yang

Bait syair ini dengan redal<si yang sama, dinisbatkan kepada dua orang penyair
Arab, yalari Yazid bin Dhabbah Ats-Tsaqafi dan lbnu Abdi Rabbihi Al
Andalusi. Adapun Yazid bin Dhabbah, memuat bait syair ini dalam qasidah
dari lima bait. Sedangkan Ibnu Abdi Rabbihi Al Andalusi memuat bait ini
dalam akhir qasidah dari lima baitrya, yang redaksi awalnya berbunyi:

..rI aJ* d.. ir r..lt gr 3t d,, L-l

Yazid bin Dhabbatr gleainggal pada tatrun 130 H, sedangkan Ibnu Abdi
Rabbihi pada tahun 328 H.
As-Sijistani dalam Fuhulah Asy-Syu'ara' (19), dikatakan batrwa Yazid bin
Dhabbah memiliki 1000 qasidah, kemudian orang Arab membagi-bagikannya,
lalu membawanya pergi.
Lihat Maktabah llilaruniyah, Al Majma' Ats-Tsaqafi, Abu Dzabi. Abu Ubdatt
dalam Majaz Al Qur'an (l/31l), Al Aghani (71116), dan Al Mawardi dalam An-
NukatwaAl UyunQa\.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsi (712138), Al Mawardi dalam An-Nulrat wa Al
Uyun (3/34), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tarail (3D80).

t246
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aku takutkan dari mereka. ;//y,-5 "Tentu aht akan

cenderung untuk (memenuhi kc inginan mereka). "1247

19310. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd

menceritakan kepada- kami, tentang firman-Ny a, &;*iS
't-qs'd$lj'$L#'LY;S "Dan iit@ tidak Englcau

hindarl@n daripadalru tipu-daya mereka, tentu aht akan

cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) don tentulah

alan termasuk orang-orang yang bodoh," ia berkata, "Jika

tidak ada pertolongan dan kekuatan dari Engkara maka aku

tidak akan bisa dan tidak akan sanggup menghalaunya."l2as

Firman-Ny N, '4# ASlj "Dan tentulah aht termasuk orang-

orang yang bodoh." Ia (Yusuf) berkate "Kecenderunganku untuk

berbuat seperti itu membtratku termasuk orang yang tidak mengetatrui

hak-Mu dan melanggar perintatr serta larangan-Mu." Sebagaimana

riwayat berikut ini:

l93t l. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepad kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nya 'u-#U"[lj "Dan tentutah aht termasuk orang-orang

yang bodoh." Maksudnya adalatr menjadi orang bodoh jika

aku melakukan kemaksiatan terhadap-Mu. l24e

o00

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72138).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D138) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (4117).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D139) dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkam Al Qur'an (9/185).

1247
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@ r+Ji'8i ; )ttiiTa 3;; t rt +W'6
"Mol<d Tulwtny a munpulcenortlran doa Yusi, dart

Dia menghindfrrl<frrr Y u,xrf dmi apu. day a rnqel<,a.

S enrnggztury a Diolah Y urg Malw Mer.ilmgm logi Molw
Mengetahui."

(Qs. Yuusuf UZh 341

Abu Ja'far berkata: Jika seseorang bertanya" "Apa alasan

firman-Nya )\rt+W$ 'Makn Tuhannya memperkcnankan doa

Yusuf , padahal tidak ada permohonan Yusuf kepada Tuhannya, dan

tidak ada permohonan untuk menghindarkan tipu-daya mereka

darinya" akan tetapi hanya ada pemberitatruan dari Tuhannya batrwa

penjara lebih baik baginya daripada berbuat maksiat kepadanya?"

Jawabannya adalatr, "Pemberitahuan tersebut merupalcan

pengaduan dari Yusuf kepada Tuhannya tentang kejadian yang -ia
hadapi dari mereka. Dalam firman-Nya !tL# "g;:Sr* 

"r;Sy;'Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaht tipu-daya mereka,

tentu aht akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) '. (Qs.

Yuusuf ll2l: 33) terdapat makna permohonan dan permintaan Yusuf

kepada Tuhan agar dihindarkan dari tipu-daya mereka. Oleh karena

itu, Allah SWT berfirman, t AaAl' 'Maka Tuhannya

memperlcenankan doa Yusuf. Itu juga seperti perkataan seseorang

kepada orang lain, irLbl o,'ii: i,l 'litu kamu tidak mengunj""gjfy,

maka aku akan menghinakanmu'. Orang yang satunya menjawab, [ 051

3]iJ 'Kalau begitu aku akan mengunjungimu'. Itu karena dalam

ungkapan '$t ,l!j t !1 teraapat perintatr untuk mengunjungi."
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Abu Ja'far berkata: Takwil ayat tersebut adalah, Allatt

mengabulkan doa Yusuf, maka Dia menghindarkan dari apa yang

hendak dilakukan istri Al Aziz dan teman-temannya, berupa maksiat

kepada Allah. Berdasarkan riwayat berikut ini:

19312. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kagri dari Ibnu Isha, tentang firman-

Nyq $!,€t;frtli'$'s';Sa,r; i3, 

^ 
+u;.x " Matra;J"i-'6.)

Tuhannya memperkcnankan doa Yusuf,, dan Dia

menghindorkan Yusuf dari tipu-daya mereka. Sesungguhnya

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Maksudnyq menyelamatkannya dari perbuatan maksiat. Juga

telatr dittrrunkan kepadanya sebagian yang diminta untuk

waspada terhadap mereka. l25o

Firman-Ny t, i,.$11'c5llt i I3y "sesunggalmya Dialah Yang

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul, " adalah doa Yusuf untuk

menghindarkannya dari tipu-daya wanita-wanita kepadanya dan

semua doa bagi semua maktrltrk-Nya. 7.$1 "Maha Mengetahui,u atas

pennintaan dan kebutuhannya. Apa yang baik untuknya dan

kebutuhan semua makhluk-Nya, serta apa yang baik untuk mereka.

ooo

o- & i33F 4! *Si Yl'Y $ U {,;'*

1250 Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (7D139).
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"Kenudian tirn$ul pikirm Padf, mqela setclah melihu
tanda- tanda (l<ebmm an Y rr"uf) b ohw o mq el,a lrlorrus

memeni ar al<anny a s amp oi seswttllr w akttt."

(Qs. Yuusuf [12]: 35)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Kemudian

timbul pikiran bagi Al Aziz, yaitu suami wanita yang menggoda

Yusuf tersebut. Dikatakan,'4 rd menunjukkan tunggal karena tidak

disebutkan nama, melainkan yang dimaksud adalah dzatny4 atau

jenisnya. Sebagaimana firman-Nya , li;$ i S€ft'ly$t:t'{ 5r3'a5l
'i;g$ F "(Yaitu) orang'orang (yang menaati Allah dan Rasut)

yang kcpada mereka ada orang-orang yang mengatakan,

'sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk

menyerang kamu, karena rtu tuhttlah kepada mereka'." (Qs. Aali

'Imraan [3]: 173). Dikatakan, *Padahal orang yang mengatakaonya

hanya satu."

Dikatakan, *Makna firman-Nya adalah {r;'* 'Kemudian

timbul pikiran pada mereka', dalam pandangan orang yang

berpendapat agar membebaskan Yusuf secara mutlak, dan yang

berpendapat agzr memenjarakanny " *Slbtl +;U 'setelah

melihat tanda+anda (kebenaran Yusufl', atas kebebasannya dari

semua tuduhan yang diajukan oleh istri Al Aaz. Tanda-tanda

kebenaran Yusuf adatatr robeknya baju dari belakang, cakaran di

mukq dan terlukanya tangan wanita-wanita yang melihatnya."

19313. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Nashr bin Auf, dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, frV +:r\{r;'*
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,"ifi "Kemudian tinbul pikiran pada mereka setelah

melihat tanda-tanda (lcebenaran Yusufl," ia berkata, "Yang

termasuk tanda-tanda kebenaran Yusuf adalatr robeknya baju

dan cakaran di muka."l25l

19314. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

dan Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Nashr, dari

Ikrimatr, riwayat yang sama.l25'

19315. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, 'i!i'6tY );U{r;f
"Kemudian timbul pikiran pada mereko setelah melihat

tanda-tanda (kebenaran Yusufl," ia berkata, "Baju yang

robek di bagian belakang."l2s3

19316. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 63Y )';U{t;f
,";!i "Kemudian timbul piHran pada mereka setelah

melihat tanda-tanda (kebenaran Yusufl," ia berkata, "Baju

yang robek di bagian belakang."l2sa

19317. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tut

luz
t253

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712139), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D21),
dan Ibnu Athiyatr dalamAl Muharrar Al Wajiz QDa2).
Ibid.
Mujatrid dalam tafsir (396), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3134),

dan Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al Wajiz (3t242).
Ibid.
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ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari

W.qq dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang

sama.t255

19318. Muhammad bin Abdil A'la, ia berkata: Muhmmad bin Tsaur

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr,

tentang firman-Nya, gtYibYY t;U "setelah melihat

tanda-tanda (kebenaran Yusufl," ia berkata, ' PL-3i artiny4

mereka melukai tangan merek4 dan robeknya baju."l256

19319. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritahan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dad Mujahid, ia berkata,

"Robeknya baju di baglan belakang."I25?

19320. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang'firnran-

Nya, i3J)i$,{S|WY +,;UIti'} "Kemudian timbut

piHran pada merela setelah melihat tanda-tanda (kcbenaran

Yusufl balwa mereka harus memeniarakawtya," meskipun ia

bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut, berupa robeknya baju

di bagian belakang. *&tfi-Ly{ "Bahwa mereka hmus

memenj ar akannya s ampai s e suatu w abu. "1258

19321. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

Mujahid dalam tafsir (396) dan Ibnu Athiyah dalan Al Muhuro Al Waiiz
(3D42).
Abdunazzaq dalam tafsir (2D15).
Mujatrid dalam tafsir (396) dan An-Nukat wa Al Uyun (3134).

Ibnu Abi Hatim dalam tafst (712140).

tu'
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tentang firman-Nya, *!1{VU;U "setelah . melihat

tandaianda (kebenaran Yusufl," ia berkata, ""aiUt adalah

pakaian dan tangan yang terluku.nt2'e

,' Firman-Nya, u-q&:A3-Yr'{ "Bahwa mereka harus

memenjarakawrya sampai sesuatu waHu." Allah berfirman, "Mereka

memenjarakannya sampai saat mereka mengemukakan pendapatnya."

Allah AWT menjadikan penahanan itu bagi Yusuf,

sebagaimana disebutkan, sebagai siksa atas keinginannya terhadap

wanita tersebut, serta sebagai kafarat atas kesalahannya.

19322. Diceritakan kepadaku dari Yahya bin Abu Za'idah, dari

Israil, dari Khushaif, dari Ikrimalu dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, *g-fi-L-{ "Bahwa mereka harus

memenjarakannya sampai sesuatu waku." Yusuf AS

meiakukan tiga kali kesalahan. (l) ketika ia menginginkan

Ztiluk,ha, ia dipenjarakan. (2) ketika ia berkata, $?d
4: i4 "Terangkanlah keadaanht kcpada tuanmu." (Qs.

Yuusuf $21: 42), ia dipenjara selama beberapa tahun, dan

syetan membuatnya lupa mengingat Tuhannya. (3) ketika ia
' berkata kepada saudara-saud Ndnye- 't3/ '&t

"Sesungguhnya lamu adalah orang-orang yang mencuri."

(Qs.Yuusuf [12]:7o)maka nrtU3/ :{i a;oyfJt3
' : ujs"Mereka 

berkata, 'Jika ia mencuri, maka sesungguhnya

t25e Ibnu Abi Hatim datram tafsir (7D139) dan Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al
Wajiz(3D42).
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telah pernah mencuri pula saudararrya sebelum ffz'. " (Qs.

Yuusuf ll2l:77)t260

Disebutkan bahwa sebab penatranannya di penjara adalah

pengaduan istri Al Aziz kepada suaminya tentang kasusnya dengan

Yusuf. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

19323. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, tentang firman-Nya, $libY1 +|A{t;f
g-iil#i4,'i "Kemudian timbul pikiran pada mereka

setelah melihat tanda-tanda (kebenaran Yusufl bahwa

mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waWu," ia

berkata, "Wanita ifu berkata kepada suaminya"

'Sesungguhnya budak Ibrani ini telah mempermalukanku di

hadapan orang-orang, ia memberi penjelasan kepada mereka

dan memberitahukan kepada mereka bahwa. aku

menggodanya, sementara aku tidak bisa memberikan

penjelasan. Namun jika kamu mengizinkanku, aku akan

keluar dan memberikan penjelasan. Atau kamu menahannya

sebagaimana kamu menahanku." Itu adalatr firman Allah
swr,,- fi- i!:,'{i,"i9iVtv * U #,; f ,,Kemudian

timbul pikiran pada merekn setelah melihat tanda-tanda

(lrcbenaran Yusufl bahwa mereka harus memenjarakannya

s ampai s e suatu w ahu. ur26r

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Qn81) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhanar Al Wajiz (31242).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712139) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3/35).

t26o
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Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang alasan masuknya

huruf lam pada kalimat #J4"4 "Bahwa mereka harus

memenjarakannya.'

Ahli Bashratr mengatakan bahwa hunrf /az masuk di sini

karena menempati makna &f (y*g mana), ketika ada huruf isti/ham

masnk kepadany4 maka kemasukan hlnrf nun, sehingga kamu

berkat4 '&i ol$4'€l ,o:irU-'#'d t* "Kemudian timbul pikiran pada

merelra, apa yang akan mereka putuskan, yabti meminta penjelasan

kcpada mereka."

Ahli batrasa Arab lain menolaknya dengan mengatakan bahwa

itu merupakan sumpah, dan ucapan Ui6 ,Ybukanlah sebuah sumpah,

adapun ungkapan ,ifumaka ini merupakan sumpatr.

Sebpran atrli natrwu Kufah mengatakan bahwa i,ii rii-;
bermakna i:Pt'lerkataan", baik perkataan dalam bentuk qasam

(zumpah) maupun istilham (pertanyaan). Oleh karena itu, boleh

dikatalran U'fr e-q,t{3 iri 'fl t4)zez

Dikatakan batrwa kata Sp di sini artinya tujuh tatrun. Mereka

yang berpendapat demikian minyebutkan riwayat berikut ini:

19324. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada karni dari Daud, dari Ikrimah,

tentang firman-Nya, yi&3&'.i "Bahwa mereka harus

memenjarakawtya sampai sesuatu wabu," ia berkata, 'Tujuh
1"1r*r.,1263

ooo

Al Fara dalam Ma'ani Al Qur'an (ZfiA) dn Al Bahr Al Mfiith Gn1q.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl4l), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn (3134), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir @nzD.
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J$?F 3rA t{J -;L-G33 J(, irS i;$ e, &ij
i^Xhq \tr';ut'flU tr-,rj ej J-A -,*J oyj-$l

'#,Sir16;(y
"Danbqsano ilergan ilia masuk pulal,c, ilalam perfara ilua

oraflg perrutda. Ber:l<atalah salah seoflmg ihi antaro
l<cdnony a,'Sesnngguhny a alcu benr.impi, b ahw a d<u

flismsrcs arJgur' . Dorlt y artg lainny a berlrata
"Sesnnggzlwrya akubr.nnti^pi, bahwa aku rn.efiibawa rcti ili

ataskepalalcu,sebagianrryadimalcanbtmmg!.Berikrlnloh
lnp odo l<arrrri ta' biny a; sesilnggilhrry a l<rrrni nenondsrrg

lranu tennasrk ofimg.orcmg yarJg pandai
(merw'bhlorn mimpi)'."

(Qs. Yuusuf [l2J: 36)

Abu Je'far berketa: Allatr SWT berfirman, "Dua orang

pemuda masuk bersama dengan Yusuf ke dalanr penjara."

Itu menunjukkan adanya bagran yang dihilangkan dari selunrh

bagran kalam, * &:33J!4,"i,Sibtv yU{ri'*,,Kemudian
timbul pikiran pada mereka setelah melihat tando-tanda (kcbenaran

Yusufl bahwa mereka harus memenjarakawrya sampai sesuatu

wabu." (Qs. Yuusuf [2]: 35) Mereka pun memenjarakannya dan

memasukkannya ke dalam per{ara dan. Ada dua orang pemuda yang

ryasuk bersamany4 sehingga dengan pehrnjuk firman-Nya" 'ati,lfij
ig'*ll "Dan bersama dengan dia masuk puta ke dalam penjara

dua orang pemuda," tidak perlu lagi menyebutkan upaya mereka

-@l
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memasukkaflrya ke dalam penjara. Dua orang yang disebutkan adalah

pelayan Raja Mesir, yilg satu jr:nr saji minuman, sedangkan yang

satunya lagi juru saji makanan. Sebagaimana disebutkan dalam

riwayat-riwayat berikut ini :

19325. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

,: .! menceritakan keada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "yusuf
pun dijebloskan ke penjara, ig';l|fA, Sij 'Dan

bersama dengan dia masuk pula lre dalam penjara dua orang
pemuda'. Maksudnya adalah dua orang pelayan raja, yang
lebih tua bernama Ar-Rayyan bin Al Walid. Salah satunya

adalah juru saji minuman, dan yang satunya lagi pelayan

pada sebagian urusannya, karena kemurkaan raja kepada

keduanya. Nama salatr satunya adalatr Mujlits dan seorang

lagi bernama Nabwu. Nabwu adalah juru saji minumilr.t2&

19326. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

k;nada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, ilt Srii
otili';;11 "Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam

penjara dua orang pemuda." Salah seorang dari keduanya

adalatr tukang roti raja yang merupakan juru saji makanan,

sedangkan yang seorang lagi juru saji minuman.l26s

" :i Sebab penahanan kedua pemuda tersebut adalah:

lg3i?. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata, "Raja marah kepada tukang rotinya, karena ia

'1* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2142).
t265 lbid.



T$*Adn:Iiatui

mendengar berita bahwa tr:kang rotinya hendak meracunirrya.

Raja pun memenjarakannya. Raja juga memenjamkan juru

saji minumannya, karena ia menduga penyaji minumannya

turut membantu tukang roti dalam menjalankin niatnya.

Keduanya sama-sama dipenjarakan. Itulah firman Allatl

ig'Ati'rJiJr"j 'Dan bersama dengan dia masuk pula
kc dalam penjara dua orang pemuda'.n1266

Firman-Nya, SLrA-qJeLAfi S6 "Berkotalah salah

seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aht bermimpi, bahwa

aht memeras anggur. " Disebutkan batrwa ketika Yusuf AS masuk

penjara, ia ditanya tentang pekerjaannya, "Aku menakwilkan mimpi."

Salah seorang pemuda yang dimasukkan ke dalam penjara

bersamanya lalu berkata kepada temannya, 'Maxi kita mencobanya."

Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

19328. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-
Suddi, ia berkata: Ketika Yusuf masuk penjara, ia berkata

"Aku menakwilkan mimpi.r Sahh seoftmg dari dua pemuda

tersebut lalu berkata, "Mari kita mencoba budak Ibrani ini
rmtuk menakwilkair' mimpi!" Keduanya lalu menanyainya

walaupun keduanya tidali'bermimpi apa pun. Tukang roti
berkata, cer{h bermimpiiirelihat diriku membawa roti di atas

kepala sehingga bunrti$'memakannya." Sementara itu, yang

satunya lagi bermimpi memeras anggur."1267

t266 Ibnu Abi Hatim dalam tzfsir (7t2142) dan Ibnu Athiyatr dalam At Muharrtar Al
Wajiz (31243)

t26? Ibid-
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19329. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Amarah bin Al Qa'qa', dad Ibrahim, dari Abdullatr, ia

berkata, "Kedua teman Yusuf tersebut tidak bermimpi apa

pun, hanya saja keduanya hendak mencoba ilmunya."l268

Sebagian orang berkata, "Kedua orang pemuda tersebut

bertanya kepadanya tentang mimpi yang benar-benar terjadi pada diri

keduany4 dan keduanya membenarkan pengetahuan Yusuf tentang

takbir mimpi." Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

19330. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Ketika kedua pemuda itu melihat Yusuf, keduanya berkata,

'Demi Allah, watrai pemuda, karni telah menytrkaimu ketika

kami melihatnut.nt26e

19331. ...ia berkata: Salamatr menceritakan kepada kami dari Ibnu

Ishaq, dari Abdullah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

batrwa Yusuf berkata kepada mereka ketika keduanya berkata

kepadany4 "Aku nyatakan batrwa Allah tidak membuat

kalian berdua mencintaiku! Demi Allah, tidak seorang pun

mencintaiku kecuali cintanya membawaku kepada bencana.

Bibiku mencintaku, maka cintanya membawaku kepada

bencana. Kemudian ayatrku mencintaiku, maka cintanya

membawaku kepada bencana. Lalu istri temanku ini

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UWn (3136), Ibnu Athiyah dalam Al
Muhoru Al llajb (3D43), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (3D81).
Al Mawardi dalan An-Nuhat wa Al Uyun (3/36) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Taruil (312E I ).

t25t
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mencintaiku, maka cintanya membawaku kepada bencana.

Janganlah kalian berdua merrcintaku. Semoga Allatl
memberkatri kalian berdua!"

Keduanya menolak dan tetap mencintai serta menyukai
Yusuf sebagaimana adanya. Keduanya takjub kepadanya atas

kemampuannya yang mereka lihat pada dirinya. Ketika
keduanya masuk penjara, keduanya bermimpi. Mujlits
bermimpi melihat dirinya membawa roti di atas kepalany4
sementara burung memakannya. Sedangkan Nabwu
bermimpi memeras anggur. Keduanya lalu meminta
penjelasan kepada Yusuf dan berkata kepadanya, iry- |rii$
ig;fi';rAiJ(\ "Berikanlah kcpada kami n:birnya;

sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang
yang pandai (mena'birkan mimpi). " Jika kamu mau

melakukannya.l2To

b
Firman-Nya, (:L);A "Aht memeras anggur,,, adalah, aku

melihat dalam tidurku bahwa L+'#bf "aku memeras anggur,,.

Demikian juga dalam bacaan Ibnu Mas'ud. sebagaimana diriwayatkan
darinya:

19332. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Salamah Ash-Sha.igh, dari
Ibratrim bin Basyir Al Anshari, dari Muhammad bin Al

t2?0 Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (7t2142,2143) dan Al Baghawi daram Ma,alim
At-Taruil (3D83).
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Hanafiah, ia berkata, tentang bacaan Ibnu Mas'ud, \itl|J'il
*'t*1."'"

Ini merupakan bahasa orang Amman, dan mereka menyebut
'; dengan'*. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini:

19333. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adzberkata: Ubaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku,.mendengar Adh-Dhahhak berkata,

tentang firman-Ny4 -fL H-ryJ "sesungguhnya ,ry
bermimpi, balwa aht memeras anggur," ia berkata, t* 'ebl,

merupakan bahasa orang Amman, mereka menyebut 'r-t
dengan |1.rzt2

19334. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Salamqh bin Nubaith, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-

Nyq frL H-,$ "sesungguhnya aht bermimpi, bahwa

aht memeras anggur," ia berkat4 "t r,Q, sebuah negeri

menyebut ij dengan "ili31273

19335. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jurad, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang ayat, t:, |A-eJ 4L "sesungguhnya alat

Ubay bin Ka'b dan Abdullah bin Mas'ud membacanya * 'PI;LJ j1. Lihat

Ibnu Atiyah dalanAl Muhanar Al Wajiz (3D44).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/36) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (41223).
Ibid.
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bermimpi, bahwa ahu memeras anggur," ia berkata"
eel..r1l274

19336. Diceritakan kepadaku dari Al Musalyab bin Syuraik, dari

Abu Hamzatr, dari Ikrimah, ia berkata: Ia mendatanginya dan

berkata, eeflku bermimpi menanam 'pohon anggur', kemudian

tumbuh, maka keluar darinya beberapa tandan dan aku pun

memerasnya, kemudian aku menyajikannya kepada raia,

maka raja memberikan titatr, 'Tingga[ah kamu di penjara

selama tiga hari'. Kemudian ia keluar kembali dan

menyajikan minuman kepada raja.ur21 
s

_ Fiman-Nya, +';$t'gU tr qye;i$ 7*3 e;,;gi lcs
.ry-j6"q "Danyang lainnya berkata, 'sesungguhnya aht bermimpi,

bahu,a aku membava roti di atas kepalaht, sebagiannya dimakan

burung. Berikanlah kcpada kami ta'birnya'."

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnarL 'Salah seorang

dari kedua pemuda tersebut berkata, 'Aku bermimpi membawa roti di

atas kepala'."

Ia berkata,

menggantikan .rli.
Yakni dari roti."

Firman-Ny4 *-:\ti,t$ "Berilantah kcpada komi ta'birnya. "

Allah berfirman, "Kabarkanlah kepada kami tabir mimpi yang kami

lihat dalam tidur kami." Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (nni dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Taruil(3D82).
Ibid.

,,rr.,.o"li J'l-r>t, lalu diberikan kata O:ijt

-n ,j!l, ,Fb 'sebagiannya dimakan burung'.
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19337. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya, *-& t$ "Srrilwnlah lcepada lmmi

ta' birnya," ia berkata, "Denjannya. "

Al Harits berkata: Abu Ubaid, yakni Mujatrid, berkata,

'Takwil sesuatu adalatr sesuatu. Diantaranya adalatr takwil
mimpi, yakni sesuatu yang ditakwill-.rr1276

Firman-Nya, i*r,X'*-A;)q "sesungguhnya kami

memandang kamu termasuk orang-orang yang pondai (mena'birkan

mimpi)." Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna i,r;;1i
yang kedua pemuda tersebut sifatkan kepada Yusuf.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalatr, ia

mengunjungi orang yang sakit di antara mereka serta menghibur orang

yang bersedih di arfiara mereka, dan jika di antara mereka ada yang

membutuhkan, maka ia memenuhinya. Mereka yang berpendapat

demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

19338. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Said bin Mashur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami dari

Salamatr bin Nubaith, dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, ia
berkata: Aku duduk bersamanya di Balkh, kemudian ia
ditanyatentangfi rman-Nya,'g*1i1fi 'u6,rgyi*h4
"Berikanlah lcepada kami ta'birnya; sesungguhnya kami

memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai

t276 Mujahid dalam tafsir (396) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzil enBD.
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(mena'birkan mimpi)," ia berkata, "Dikatakan kepadanya,

'Apa i.,r-1.;1r (kepandaian atau kebaikan) Yusuf?' Ia

menjawab, 'Jika seseorang sakit, maka ia mengunjunginya.

Jika ada yang membutuhkannya, maka ia memenuhinya. Jika

ada yang mendapatkan kesempitan, maka ia memberikan

kelapangant .nt277

19339. Ishaq menceritakan kepada kami dari Israil, ia berkata:

Khalaf bin Khalifatr menceritakan kepada kami dari Salamatr

bin Nubaith, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Seseorang

bertanya kepada Adh-Dhahhak tentang firman-Nya, -Ai;(y
i+;fi|r'sesungguhnya kami memandang kamu termasuk

orang-orang yang pandai (mena'birlan mimpi)'. Apa i,efr
Yusuf? Ia menjawab, 'Jika salah seorang penghuni penjara

sakit, maka ia mengunjunginya. Jika seseorang

membutuhkannya, maka ia memenuhinya. Jika tempatnya

sempit, maka ia melapangkannya'. u 1278

19340. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar bin Abdillah, dari Qatadatr, tentang

firman-Ny4 i+;fi'u<X;(y "sesungguhnya kami

memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai

(mena'birkan mimpi)," ia berkata, "Sampai kepada kami

bahwa'ot-:;fr Yusuf adalah, ia mengobati orang yang sakit,

menghibur orang yang bersedih, dan bersungguh-sungguh

untuk Tuhannya."

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D143) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
tYajb (3D4$.
Ibid.
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Ketika Yusuf berakhir di penjara, ia menemukan orang-orang

yang kehilangan harapan, musibahnya sangat parah dan

kesedihannya berlarut-larut, maka ia berkata, "Bergembiralatr

dan bersabarlah, maka kalian akan diberikan patrala. Intuk ini

ada upaturya dan untuk ini ada pahalanya!" Mereka lalu

berkata, 'Wahai pemuda, semoga Allah memberkatrimu.

Betapa elok rupamu dan betapa elok akhlakmu, kami

mendapat berkatr ada bersamamu. Tidak ada tempat yang

lebih aku sukai, selain berada di dekatmu semenjak kamu

mengabarkan kepada kami tentang upah, kafarat (penebus

dosa), dan kesucian. Siapakatr kamu?" Ia menjawab, "Aku
adalah Yusuf bin Ya'qub Shafiyullah bin Ishaq Dzabihullah

bin Ibratrim Khalilullah." Petugas penjara berkata kepadanya,

"Wahai pemuda, seandainya bisa, aku pasti mengeluarkanmu.

Batrkan aku akan berbaik hati kepada tetanggamu dan

berbuat baik kepada orang yang barada di sekelilingmu. Oleh

karena itu, pilihlatr ruang penjara yang kamu suka."l27e

19341. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Khalaf Al Asyja'I, dari

Salamah bin Nubaith, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-

Nya, i*;5'e6;J(Ty "srturgguhnya kami memandang

lramu termasuk orang-orang yang pandai (mena'birkan

mimpi), " ia berkata, "la melapangkan untuk orang di tempat

duduknya, serta merawat yang sakit."l28o

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2143) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3/244).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/36).

l2?9
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Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna 'uil;j(y
1r*S "sesungguhnya komi memandang kamu termasuik orang-

orang yang pandai (mena'birlmn mimpi)," adalah, karena kamu

memberitahukan kepada kami takwil mimpi kami ini. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

19342. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ishaq, ia berkata: Keduanya

meminta pendapat kepada Yusuf tentang mimpi keduanya.

Keduanya berkata kepada Yusuf , 'U<);)gyl^y-h$
i4*S "Berikanlah kepada knmi ta'birnya; sesungguhnya

lrami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai
(mena' birkan mimpi)," j ika kamu mau melakukannya. 128 I

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalah pendapat yang telah kami sebutkan dari Adh-Dhahhak

dan Qatadah.

Jika seseorang bertanya, "Apa alasannya, jika masalaturya

seperti yang kamu jelaskan? Sedangkan kamu tatru bahwa permintaan

keduanya kepada Yusuf adalah mena'birkan mimpinya, bukan berita

tentang sifatrya bahwa ia mengunjungi orang sakit dan merawatnya,

serta berbuat baik kepada orang yang membutuhkan sesuatu. Akan
tetapi dikatakan oleh seseorang, ',Beritahukanlah takwilnyq karena

kamu orang yang pandai'. Ini adalah tempat sifat pandai layak

dinisbatkan kepadany4 bukan kepada hal lainnya?"

Jawabannya, "Alasannya yaitu, keduanya berkata kepadanya,

'Beritatrukanlah takwilnya sebagai bentuk kebaikan kepada kami

tzEr Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D143) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3/37).
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karena memberitatrukan kepada kami tentang ta'bir mimpi tersebut,

sebagaimana kami melihatnu baik dalam semua perbuatanmu. Kami
melihatnu sebagai orang yang baik'."

ooo

@'ttK'i
"Y usaf berlat a,' Tidak ilisarre ailr*, W fu l<cnw fur fun
mal<anmr yang al@n diberfll<orr@adanw melainlcan al<u

tclah ilapat menuang!,anienis malcmtan iar, sebehrn
malcanan itu sampoi lepadarnt. Yarrg demikian itu adalah
sebagian dmi apa ycng diaiarl<an l<epailaku oleh Tuhari<u.

Senrnggzhnya aku tclah nuningall<mt agamo or(mg.or(mg
yang dnokbqiman lnpoda Allah, seilang mqela inslrn

lnp ado Hari KelnrrudiorJ."

(Qs. Yuusuf [12J: 37)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, ' jLi 'Berknta'
Yusuf kepada dua pemuda yang memintanya agar mimpinya
dirabirkan, 6*.U-l 'Ttdok disampailcan kepada kamu berduai watrai

dua pemuda dalam mimpi kalian .ry&(KViL"xY:i'1,CI ,ttot-ro,
yang akan diberikan kepadamu melainkan aht telah dapat

rylneyangkan 
jenis makanan itu', dalamkeadaan terjaga kalian 6 J3

W,-'sebdum makanan itu sampai lrepadamu'."
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Pendapat kami tentang masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19343. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata, "Yusuf berkata kepada keduanya, PW-*
")rY)i 'Tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan

yang akan diberikan kepadamu', dalam tidur .al,-j[! KVJ|
'Melainkan aht telah dapat menerangkanjenis makanan itu',

dalam keadaan te4aga."r282

19344. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Yusuf
berkata kepada keduanya 4t$JiL(*y-{ "Tidak

disampaikan lrepada komu berdua makanan yang akan

diberikan lcepadamu," dalam tidur kalian berdua. fKt;JS
.rbty "Melainlcan aht telah dapat menerangkan jenis

makanan yu.nt2t3

Fiman-Ny 
^, 4t;,U "Jenis makanan itu," adalah talorrilny4

dan apa yang keduanya lihat dalam mimpi berupa makanan itu bisa

diterangkan oleh Yusuf.

Firman-Ny 
^,-$,;kUUfS.::, 

"Yang demihian itu adalah

sebagian dari apa yang diajarkan lrepadaku oleh Tuhanht." la

l2t2 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D143), Al Mawardi dalam An-Nukdt wa Al
Uyun (3137),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D24), dan Ibnu Athiyah dalam
Al Muhuru Al llajiz Qn4q.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712144) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
tVajiz (3D44).
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berkata, "Yang aku sebutkan, bahwa aku mengetahui ta'bir mimpi ini,
merupakan sebagian dari yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku,

sehingga aku bisa mengetahuinya." itiV'ttjL{/it zUL?i O\
"Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang

tidak beriman lcepada Allah." Kemudian muncul khabar mubtada',
yakni aku telah tinggalkan agama orang-orang. Maknanya adalatr, aku

tidak beragama, dan dimulai dengan demikian karena dalam

permulaan terdapat dalil yang menunjukkan makna itu.

Firman-Nya, ;t\'o;;i-S i; iUL?j O\,,,sesungguhnya aku

telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada

Allah." Ia berkata, "r{ku bebas dari agama orang yang tidak
membenarkan Allah, dan tidak mengakui keesaan-Nya."

'ttt?;{'rf'ri .9\,et "sedang mereka ingkar kcpada Hari
Kemudian " Allah berfirman, "Mereka meninggalkan keimanan atas

keesaan Allah dan tidak mengakui Hari Akhir, Hari Kebangkitan,

serta patrala dan siksa."

_-Kut^ !.i, aiUurg sebanyak dua kali. Dikatakan '&';r$\ e,'*1;{ "Sedang merekn ingkar kepada Hari Kemudian" ketika di

antara keduanya terdapat kata gtrt\ "Kepada Hari Kemudian". Jadi,

kata ,,r yang pertama menjadi r"p"rti dibuang, sehingga berpegangan

pada,,, yang kedua, sebagaimana dikatak^ 3?;i-r;-*i|i, "Oo"
merelra yakin akan adanya negeri akhirat." (Qs. Luqman [31]: a)

s eru -<,8 1 K,:W 6ij i:g'& $K'H " Ap a tcah i a m e nj a nj i ka n

lrcpada lcamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi

tanah dan tulang-belulang, kamu sesungguhnya akan dilceluarkan

(dari htburmu)?" (Qs. Al Mukminuun [23]: 35)
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Jika seseorang berkata, "Apa alasan dan makna pemberitahuan

ini dari Yusuf? Mana jawaban Yusuf kepada kedua pemuda yang

bertanya tersebut, tentang ta'bir mimpi dari kalimat ini?"

Jawablah, "Yusuf tidak suka menjawab tabir mimpi keduanya

karena ia tidak menyrkai ta'bir mimpi salah satu dari keduanya. Oleh

karena itu, Yusuf menolak mena'birkannya dan mengambil salatt

satunya supaya keduanya tidak lagi meminta jawaban atas

pertanyaannya itu."

Pendapat kami dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19345. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman-Ny a .-r*t\ AL
v4 g';,ht 3u tr- .:y'ii' 3.A Ti3 4''91 J63 fiL lr*
.+-h"...'sesungguhnya aht bermimpi, bahwa alat memeras

anggur'. Dan yang lainnya berkata, 'Sesungguhnya aht

bermimpi, bahwa aht membmva roti di atas kcpalaht,

sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kcpada kami

ta'birnya'." (Qs. Yuusuf ll2J: 36) Allah berfirman, "Yusuf

tidak suka mena'birkan mimpi kedua orang tersebut. Ia

mengabarkan sesuatu yang tidak ditanyakan, untuk

menunjukkan batrwa ia memiliki pengetahuan. Jika raja

hendak membunuh seseorang, maka ia membuat sejenis

makanan yang sudatr populer, kemudian dikirimkan

kepadanya, maka )ri 'Yusuf berkata'"bYi iYy K3- *
'Tidak disampailran kepada kamu berdua makanan yang

alran diberilmn l<epadamz...'. Sampai firman-Nya, ;sij15- l
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'Tidak mensyuhtri(Nya)'. (Qs. Yuusuf [12]: 38) *r5-
\Wrt L.fi 'ff ; ';o '.,3r"3 $$Y. d+-ri'Hai tredua

penghuni peniara, manalrah yang bailc, tuhan-tuhan yang

bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi

Maha Perkasa? ' (Qs. Yuusuf [12]: 39) Sampai firman-Nya,

ot:J;t- | 'Tidak mengetahur'. (Qs. Yuusuf Uzl: a0 Lagi-lagi

keduanya tidak berhenti meminta sampai ia mena'birkan

mimpi keduanya, hingga berkata, K4-6 ;4 G?*t
.*j o: ';;iti IUV J3i :l$i et-f, iu2 ,i:i$ 'n"i
lcedua penghuni peniara, adapun salah seorang di antara

lramu berdua, akon memberi minum tuannya dengan khamer;

adapun yang seorang lagi malw ia akan disalib, lalu burung

memakan sebagian dari kcpalarrya'. (Qs. Yuusuf ll2l: aD'

Keduanya lalu berkata, 'Kami tidak melihat apa pun, kami

hanya bercanda'. Ia berkata, At|ilusls )tc$"fi',$ 'Tdoh

diputuskan perlara yang lamu berdua menanyakannya

' (kcpadatu)'. " (Qs. Yuusuf ll2l:41)t2ta

Abu Ja'far berkata: Takwil yang dikemukakan oleh Ibnu

Juraij tentang firman-Nya, .*(:j?6(4j "Tidak disampaikan

trepada lamu berdua maknnan yang akan diberikan kepadamu."

Yaitu, dalam keadaan teqaga, bukan dalam keadaan tidur.

Pemberitatruannya kepada dua orang tersebut tentang perkataan ini

adalah, ia memiliki pengetatruan tentang takwil masalatr makanan

yang dibawa oleh kedua orang tersebut kepada raja dan orang yang

ada bersamanya, karena ia telatr mengetahui jenis yang jika

mendatangi keduanya maka menjadi pertanda kematian bagi yang

tzu Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D147) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar
Al Wajiz (3D44).
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kedatangan mimpi tersebut, dan jenis yang mendatanginya merupakan

pertanda untuk yang selain itu, maka ia memberitahukan kepada

keduanya batrwa ia memiliki pengetatruan tentang hal tersebut."

ooo

3$ i a 3(v Z;;;; A*;b bgL-a ;tiL L fi6
'jd'"s-s; q6i &iw ;i,l,F,y 4*s i6, u ;t v

@'b;#-J.rgf
"Ddn al<u mengil<ut agantabapak bapal&u yaitu lbrahim,
Ishok ilanYa'qub. Tiadalah parl,fibagil<rnni (para nabi)
manpusel<uatlran sesuaht apa ptrt dengm Nlah. Yarg
derrikian itu adalah daril<nrurlia Nlahlnpadalcolm.i darl

l<ep adf, marrusia ( s elurtthrry a) ; tetali l<eb any al<m mmrusia
itu ddak mensyuloni(Nya). "

(Qs. Yuusuf U21: 38)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, -c&(,L,-iV
Z;rX;:**V ilfit "Dan aht mengihtt agama bapak-bapakht yaitu

Ibrahim, Ishak dan Ya'quD, " adalah, aku mengikuti agama mereka,

bukan agama orans musyrikr6p ni;Uilii'tl Sgv "Tiadatah

patut bagi kami (para nobi) mempersehttukan sesuatu apa pun

dengan Allah." Ia berkata, "Kita tidak boleh menyekutukan Allah
dalam taat dan beribadatr kepada-Nya, namun sebaliknya, kita wajib

menyendirikan-Nya dalam ketuhanan dan penyembatran. rLi r:3lji
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G-!";rt "Yang demikian itu adalah dari knrunia Allah trcpada kami."

Ia berkata, "Para pengikut agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishaq dan

Ya'qub yang Islam, serta tinggalkantaU.-'r;<ii, it filtAi$ ;j, L
ittlK$",lgama orang-orang yang tidak beriman kcpada Allah,

sedang mereka ingknr kepada Hari Kemudian. " (Qs. Yuusuf U2):37)
Dari karunia Allatr yang diberikannya kepada kami, maka Dia akan

memberi nikmat karena kita memuliakan-Nya, o-Oi&6 "Dan lcepada

manusia (seluruhnya). " Ia berkata, "Itu juga karunia Allah kepada

manusi4 karena Kami telatr mengirimkan kepada mereka paxa

penyeru kepada tauhid dan ketaatan kepada-Nya.- 7 o6i}d'tSt
'b;KS- "Tetapi kebanyakan rnanusia itu tidak mensythtri(Nya)." la

berkata" "Akan tetapi orang yang kafir kepada Allah tidak mensyukuri

kartmia Allah yang diberikan kepadanya, karena ia tidak mengetahui

siapa sebenarnya yang memberi kanmia itu dan tidak mengetahui

hakikat karunia yang diterimanya tersebut."

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19346. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya,lClo ;i4* a-lyts "Yang demikian itu adalah

dari karunia Allah lrepada kami," Maksudnya adalah,

menjadikan kami para nabi. gr-6i St "Dan kcpada manusia

(seluruhnya). " Ia berkata, "Kami mengutus kepada mereka

para rasul."l285

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Onl45) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
uytn(3138).



fdlnrArt:nrrrtrld

19347. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny1 'Fa-A!;
o-6i ibn$ il "Yang demikian itu adalah dari karunia

Allah trepada trami dan kcpada manusia (seluruhnya)."

Diceritakan kepada kami batrwa Abu Darda berkata' "Duhai,

banyak sekali orang yang bersyuktr bukan atas nikmat yang

diberikan kepadany4 sementara ia sendiri tidak tatru. Banyak

juga orang yang mengerti ilmu fikih namun ia tidak dikatakan

sebagai orang Yang faqih."l286

ooo

3\iirt L,6 X{ ;';u,.'3;"i l(5; d#i *o;i
uHai la&u pmslwni paniara, nanali@lh yangbaik, trthan

hfian yurJgbqmacart rnctc1m itu ataul<ah Nl1hYd4rrg

Malw Eso logi Mahr- P ql'.r's,a?"

(Qs. Yuusuf [12J: 39)

AbuJa'farberkata:DisebutkanbahwaYusufAS
mengatakan ini kepada dua pemuda yang masuk penjara bersama

dengannya, kaxena salah seorang dari keduanya adalatr orang musyrik,

maka Yusuf menyenrnya kepada Islam dengan kata-kata ini dan

menyeru kepadanya untuk meninggalkan penyembatran kepada

banyak tuhan dan berhala. Yusuf berkat4 '$S';"'1$''1' l(3"
tti1frL.gi ,,Manalrah yang bailc, tuhan-tuhan yang bermacam-

1286 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2145).

€I
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macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?"

Apakah menyembah kepada banyak tuhan yang beraneka ragam dan

tuhan-tuhan yang tidak memberikan manfaat serta kebaikan? Ataukatr

menyembatr kepada safu Tuhan yang perkasa atas segala sesuatu, yang

menghinakan serta menundukkannya, sehingga ia taat, baik secara

sukarela maupun terpaksa.

Pendapat para ahli takwil dalam hal ini sama dengan pendapat

kami. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19348. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 6?15-
,.$:-"i +6; d+ai ,,Hai kcdua penghuni penjara,

manakah yang bailc, tuhan-tuhan yang bermacam-macam

ftz. " Sampai firman-Ny^, t:1fr-l "Tidak mengetahul. " (Qs.

Yuusuf ll2J: a$ karena Nabi Yusuf mengetahui bahwa salah

satu dari keduanya terbunuh, ia membiarkan keduanya atas

ketentuan dari Tuhan dan bagiannya di akhirat.l28?

19349. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, qair;,,:5_"nA kcdua penghuni

penj ara." Ini merupakan perkataan Yusuf.l288

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QU46) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
@nzq.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D148) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (4/20).

l2E7

l2t8
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19350. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari

W*qq dari Ibnu Abi Najh, dari Mujahid, riwayat yang

sama.1289

19351. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

' menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Yusuf

kemudian menyeru keduanya kepada Allah dan Islam, maka

ia berkata,':$rt L.$'fi ;';" .. $;"3 +$Y. d4i &d2s-
"Hai kedua penghuni peniara, manakah yang baih tuhan-

tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha

Esa lagi Maha Perkasa?" Maksudnya, mana yang lebih baik,

menyembah Tuhan yang satu, atau tuhan-tutran yang banyak

yang tidak memberikan keuntungan bagi kalian?l2m

ooo

-c 
pLfu)1' -AG'!4;'fr J y*i o:.';':#Y

a:y'\g, J Lb# $1 J'$.fi1$ttr lLW e V.x'i di
<r;'q{ osi'iu ss; i4 i;lt

"Kanru dnflk menyartah y ang selain cJ;loh llr"e.llolli lwry a
(matyanbah) nama-ndtrld yornglrl;lnau dmt nqtek

moy angnnl menbuat-buahry a. Alloh ddak meruir.trrrtl<mt

stafii lrcterangan purt tentmtg floltrto,.ttoflia ifu . Keputusart
itu huny dlah l<cpny aan Nlah. Dia tclah memsintahl<frrr

Ibid.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil931284).

t289

l2q)
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dgdr kerrw tidak menyernbah selain Aa.Iailah agama yarrg

lunts, tetapi l<ebarry al<m marrusia tidf,k mengetahui."

(Qs. Yuusuf [12]: 40)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, 4)i oe';r:'#Y
"Kamu tidak menyembah yang selain Allah," adalah, kamu tidak

menyembatr selain Allah.

Allah berfirman, it;#C "Kamu tidak menyembah," padatral

konteks pembicaraan adalatr kepada dua orang, dan Allatr berfirman:

i+-ai6?I5- "Hai kcdua penghuni peniara-" (Qs. Yuusuf [12]: 39)

karena maksudnya adalatr orang yang diajak bicara dan orang musyrik

yang tinggal di Mesir, serta berfirman kepada orang yang diajak

bicara dengan ayat tersebut, "Apa yang kamu dan orang yang seperti

kamu sembatr adalatr menyembah kepada berhala." 'fi Jy

,U3v.t:.t bllir*4., "Kecuali harrya (menyembah) nama-nama

yang kamu dan nenek moyangmu membuat'buatnya-" Itu adalah

berhala-berhala yang kalian sebut sebagai tuhan-tuhan. Itu merupakan

perbuatan syirik, dan nama-namanya diserupakan dengan Allah. Maha

Suci Allatr dari sesuatu yang menyerupai-Nya ,r!W-ur|'$di-e
'Allah tidak menurunknn suatu keterangan pun tentang nama-nama

i/2. " Mereka menamainya dengan nama-nama yang tidak dilarang

untuk digunakan, dan tidak ada tempat bagi mereka batrwa ftlma-

nama tersebut sebagai dalil atau hujjah, bahkan itu merupakan

kebohongan dan rekayasa dari mereka.

Firman-Ny a, i$ySy\j3S'$ JV$t?<t-fi b\ "Keputusan itu

hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak

menyembah selain Dia." Dia berfirman, "Dialah yang memerintatrkan
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kalian dan semua makhluk-Nya agax tidak menyembatr selain kepada

Allah yang memiliki keagungan serta penyembahan murni, bukan

segala sesuatu yang selain-Nya." Berdasarkan riwayat berikut ini:

19352. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-

Rubai'bin Anas, dari Abu Al Aliyatr, tentang firman-Nya, bL

lC;$yV#$ J'6.<t:# "Keputusan itu hanyatah

lrepurryaan Allah. Dia telah memerintahlan agar kamu tidak

menyembah selain Dia," ia berkata, "Agama didasarkan pada

keikhlasan kepada Allatr semata dan tidak ada sekutu bagi-

NY1'"t291

Firman-Ny", 'n:gli'utrl6ly" "nutah agama yang lurus. " Yusuf
berkata, "Inilatr yang aku serukan kepada kalian berdua" yaloi
membebaskan diri dari penyembahan kepada semua selain Allah,

berupa berhala-berhala. Hendaknya kalian berdua juga ikhlas

beribadah kepada Allah Yang Maha Esa lagi Matra Perkasa, yaitu

agama yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, dan

kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya."

-1;:\X-S ogt'jU'"J$j "Tetapi kcbanyakan manusia

tidak mengetahui." Ia berkatao "Akan tetapi orang-orang yang

menyekutukan Allah tidak mengetahui hal itu, sehingga tidak
mengetahui kebenaran. "

ooo

t2et Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl46).
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uHai l<Edua penglruni penjara, ddary salah seorartg di
antmal<aflwbqdua, al<an mertqi rnirnrm tuorttttyct dengmt

l,hamq; adapun yarlg seoftmglagi mal@ ia al<mt disdlib,
lalu hmmg menal<mt sebagpan dni l<epalary a. T elah

dipualsl<m p erlcm a y dng kanu bq &m mawry al<arny a
(l,cpadaku).'

(Qs. Yuusuf [12] z 4l)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrran sebagai

pemberitatruan tentang perkataan Yusuf kepada dua orang yang masuk

penjara bersamany ^?3X5 ,#KATf ,;4t 6*;;;. "Hai trcdua

penghwi penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua,

alran memberi minum tuannya dengan khamer." Yaitu orang yang

memefiN anggur, ia akan memberi minum khamer tuannya yakni

rajanya. Ia berkata, "Menjadi juru saji minumannya."

19353. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wattb

mengabarkan kepada.kami, ia berkata: Ibnu Taid berkata,

tentang firman-Nya, 
'93i;i3r# 

'Akan memberi minum

tuannya dengan Htamer," ia berkata, "Tuannya."l292

Surch Yuusuf

tzvt As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur @DO) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4t26) dari Ibnu As-Sa'ib.

o!6ts g, a $i ii"Yr',$ .\*V e ;'n\'JLU
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Adapun yang seorang lagi, yakni yang bermimpi membawa

roti di atas kepalanya" sementara burung memakannyq maka ia akan

disalib dan burwrg memakan kepalanya.

Disebutkan batrwa ketika Yusuf menabirkan mimpi kedua

orang tersebut, keduanya berkata kepada Yusuf, 'Kard tidak

bermimpi apa pun." Yusuf lalu berkata kepada keduanya. ftJil$
$56 *6$ "Telah diputuskan perkara yang kamu berdua

menanyakannya (kcpadoftzl. " Yusuf berkat4 "Telah selesai masalatr

yang kalian berdua tanyakan, maka ketentuan Allah pasti akan terjadi

kepada kalian berdua seperti yang aku beritatnrkan kepada kalian."

Pendapat kami dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli talcwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

19354. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&un menceritakan kepada kami dari Umarah, dari Ibrahim,

dari Abdullatr, ia berkata, "Dua orang yang masuk penjara

berkata kepada Yusuf, 'Kami tidak bermimpi apa pun'.

Yusuf lalu berkata, tl:r;i{s *,s$;{1,; 'Teiah

diputuskan perkara yang lamu ber&ta menanyakannya

(kcpadafu) '.nt2e3

19355. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari

Sufan, dari Umaratr bin Al Qa'qa', dari Ibrahim, dari

t2e3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2148) dan Al Qurthubi dalam At Jami, li
Ahkan Al Qtr' an (9 I 193).
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Abdullatr, tentang firman-Ny4 A156)4,s5i:IJ\,i)
"Telah diputuskan perkara yang kamu berdua

menanyalcannya (kepedaht)," ia berkata" "Ketika keduanya

bertany4 Yusuf menjawabnyq rulmun kemudian keduanya

berkata, "Kami tidak bermimpi apa pun! Yusuf pun berkata,

aU;int 9r2"5i 5\G "Telah diputuskan perkara yang

lcamu berdua menanyakannya (lrepadaht). ntzst

19356. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari

IJmarah, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, tentang

dua pemuda yang datang kepada Yusuf untuk menanyakan

tentang mimpi, "Keduanya bermimpi dan hendak

mencobanya. Namun ketika Yusuf menakwilkan mimpi

kedua orang tersebut, keduanya berkat4 "Kami hanya

bercanda!" Yusuf berkata, cti;i{s r+,s$ 5$'e "Telah

. diputuskan perkara yang knmu berdua menanyakannya

(kepadalat). "12e5

19357. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Umarah, dari Ibrahim, dari

Abdullah, ia berkata, "Kedua teman Yusuf tidak bermimpi

apa pun, mereka mengaku bermimpi hanya untuk mencoba

ilmunya. Oleh karena itu, salah satu dari keduanya berkata,

'Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur'. Sementara

yang seorang lagi berkata 'Aku bermimpi membawa roti di

atas kepala" sementara burung memakannya. Beritakanlatl

ta'birnya, karena kami melihat kamu termasuk orang yang

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl48) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (7/440).

l29a

t295
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pandai mena'birkan mimpi'. Yusuf lalu berkata, 'Hai kedua

penghuni penjara, salah seorang di antara kalian berdua akan

memberi minum tuannya dengan khamer; sedangkan yang

seorang lagi akan disalib, lalu btrrung memakan sebagian

kepalanya'. Ketika Yusuf mena'birkan, keduanya berkata,

'Kami tidak bermimpi apa pun'. Yusuf lalu berkata, 5'l1G
d-;{.j;. *rsii 'Telah diputuskan perlcara yang kamu berdua

menanyoknnnya (kepadalat)'. Sebagaimana yang dita'birkan

oleh Yusuf."l295

19358. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Yusuf

berkata kepada Mujlits, "Kamu akao disalib, kemudian

bunmg memakan sebagian kepalamu." Yusuf lalu berkata

kepada Nabwu, "Kamu akan kembali bekerja, temanmu

(majikanmu) rela kepadamu. " O156 *lrs$ fYti.i "reUn
diputuskan perkara yang lramu berdua menanyakannya

(kepadafu). " Atau sebagaimanaymtg Yusuf katakarrr.tzeT

19359. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berbicara mengenai firman-

Nyq at?ins y1 "Kamtt berdua menanyakannya

(kepadaku)."12e8

19360. Muhammad bin Aff menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

t2* Ibid.
tzvt Al Mawardi dalam An-Nukat wa At lJyun (3t39).
t2n Atsa, ini tidak sempurna dalam semua naskah, dan kami tidak menemukannya

dalam referensi milik Ibnu Jarir.
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang ayat, Ali;il:-; rt,s;\'fr\G urelah diputuspan

perkara yang l<amu berdua menanyakllnnya (kcpadaht)," ia

berkata, ..Ketika kedua orang tersebut berkata, 'Kami tidak

bermimpi, kami hanya bercanda', Yusuf berkata, 'Mimpi

akan menjadi kenyataan, sebagaimana yang telatr aku

ta'birkan' . " 
1299

1916l, Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny 4 d$S *.,s$i "Yang kamu

berdua menanyakannya (kepadaku)." Ia lalu menyebutkan

riwayat yang s"ma.t3oo

ooo

&i13 1+: t-e,;?-g t41 d fr ':1 
"iY,Se;

" D on Y usttt b erl<ata tnp ad" ot 61rrg y aW dilcetalafury a al&n

selamat di antara mqel<a berdua, 'Tuong!<artlah l<cadaf,r.ku

lnpado tTtdflnnt'. Mal<a syetart mmiadil<m ilialupa
nsw 61rrgk61rr (l<E ddf,srr Y ustrf) lnp ad, t4atvJy a. Km ena iht

tetrrplah dia (Yustf) dalam penimabebuapa tnhurt

ldmf,nryd."

Mujatrid dalam tafsir (396) dan Al Mawardi dalan An-Nulat wa Al uyn
(3t3e\.
Ibid.

t299

1300
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(Qs. Yuusuf [12] | 42)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirnan: Yusuf berkata

kepada yang ia ketatrui akan selamat dari dua orang yang meminta

penjelasan ta'bir mimpi, 1S; 3.e A?I "Terangkonlah

kcadaanht lcepada tuanmu." Beritatrukanlah kepadanya tentang

keteraniayaanku, batrwa aku dipenjarakan tanpa kesalatran. Hal itu
berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini :

19362. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Yusuf
berkata kepada Nabwu, 4;: S*;rrL\\ "Terangkanlah
kcadaanfu kepada tuanmu." Maksudnya" terangkanlah

kepada rajamu yang agung tentang keteraniayaanku dan

keterpenjaraanku, padatral aku tidak berbuat apa pun. Ia
berkata, uAkan 16u1.LrL*. rr l3ol

19363. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceriatakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 4;S 4 e;Lld
'Terangkanlah keadaanku kcpada tuanmu." Maksudny4
Yusuf berkata kepada yang akan selarnat dari kedua orang

yang dipenjara, "Terangkanlah keadaanku kepada rajs.rl3oz

193il. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
mencerita\an kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D2?).
Mujahid dalam afsir (396, 397),Ibnu Abi Hatim dalam tatsir (72l4t), dan
Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir QlUq.

rrot

t3u2
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kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

safita.1303

19365. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Yarnan menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Jabir,

dari Asbath, tentang firman-Nya, 141 @Vfi'':$ ";l.Jt;6+: 5-o. g;L'd "Da, Yusuf berlata kcpada orang yang

dilcetahuinya akan selamat di antara mereka berdua,

'Teranglranlah keadaanht kepada tuanmu'." Ia berkata,

"Kepada raja di dunia."l3g

19366. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr tentang firman-Ny4 3;r. g:L-t
1+S "Terangkanlah keadaanht kepada tuanmu'"

Maksudnya adalah kepada raja pada waktu itu.1305

19367. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Ny4 3-e');Ld?i'i dfr "J 4$.JGi
GU; "Dan Yusuf berlcata kcpada orang yang diketahuinya

alcan selamat di antara mereka berdua, 'Teranglanlah

kcadaanht kcpada tuanmu'. " Maksudoya, Yusuf berkata

kepada orang yang selamat dari kedua orang penghuni

penj ara, "Ceritakan keadaanku kepada raj a. " 
I 3ffi

Ibid.
As-suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (4D0), dan ia menisbatkannya kepada

Abu Asy-Syaikh.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4D0) danAl Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil (3D86).
Mujatrid dalam tafsir (396,397) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D27).

l303

l3otl

l30J
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19368. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Awwam bin

Hausyab mengabarkan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi,

bahwa ketika berhenti di pintu penjara, penghuni penjara

berkata kepada Yusuf, "Katakanlatr kebututranmu kepadaku!"

Yusuf menjawab, "Kebutuhanku adalatr agfr kamu

menerangkan keadaanku kepada tuanmu selain tuan yang

memiliki Yusuf."l3o7

19369. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, '"oL oif/16j

4;: :-c;;"-dVi'"; d'A "Dan Yusuf berkata kcpada

orang yang dilcetahuirrya akan selamat di antara merelu

berdua,'Terangkanlah kBadaanlat kepada tuanmu'." Ta'bir

mimpi adalah dengan dugaan, maka Allah merealisasikan apa

yang Dia kehendaki dan tidak merealisasikan apa yang Dia

kehendaki.r3o8

Abu Ja'far berkata: Qatadah berpendapat batrwa ta'bir mimpi

adalah dugaan, dan yang demikian itu bukan dari kalangan nabi.

Sedangkan nabi tidak boleh memberikan khabar tentang suatu hal

bahwa ia ada akan tetapi kenyataannya tidak ad4 atau sesuatu yang

tidak ada kemudian menjadi ada dengan kesaksiannya bahwa hakikat

yang diberitahukan tersebut adalah ada atau tidak adq karena

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3D86).
Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir @n27\ dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3/39).

lSut
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seandainya para nabi memberitatrukan berita yang tidak dipercaya,

maka gugurlah hujjatr bagi umatnya untuk mengikutinya.

Jika masalaturya demikian, maka paxa nabi tidak boleh

membawa khabar kecuali harus benar dan bisa dipercaya. Dengan

demikian, menjadi maklum tentang masalatr yang aku jelaskan, bahwa

Yusuf tidak memutuskan kesaksian atas apa yang ia sampaikan

kepada dua orang yang meminta untuk mena'birkan mimpinya itu

terjadi, maka ia berkata kepada salah satuny 
^ 

?-r:r:^i:6;iKA6
+-,3nr-'yi'lUY,::tXi FS|(V "Adapun satah seorans di

antara lramu berdua, akan memberi minum tuannya dengan Htamer;

adapun yang seorang lagi malra ia akon disalib, lalu burung

memalran sebagian dari lcepalanya." (Qs. Yuusuf ll2l:. a\. Kemudian

ia mempertegas itu dengan mengatakan t{;i{152"5i}{lCi
"Telah dipnskan perkara yang lcamu berdua menanyakannya

(kepadafu)." (Qr.. Yuusuf U21: aD ketika keduanya berkata, "Kami

tidak b_ermimpi apa pwr!" Hanya saja, ia yakin bahwa yang ia

beritakan kepada keduanya adalatr terjadi dan ada secara pasti tanpa

diragukan lagi. Oleh karena itu, berkata kepada salatr orang yang

selamat dari keduanya 4;: 3-o. grL'J "Teranglranlah kcadaonht

lrepada tuanmu." Jadi, jelaslatr kekeliruan pendapat Qatadah tentang

makna firman-Nya, l1{,; dfr|} "$jg; "Dan Yusuf berkata

lrepada orang yang dilretahuirrya akan selamat di antara mereka

berdua."

Firman-Nya, .*j 71;iL'3i'e;V "Malm syetan

menjadilan dia lupa menerangkan (lceadaan Yusufl kcpada tuannya."

Adalah pemberitatruan dari Allah SWT tentang kelalaian yang

dilakukan Yusuf lantaran syetan, sehingga ia lupa mengingat

Tuhannya yang merupakan tempat meminta pertolongan dan
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Penyelamatrya. oleh karena itu, ia tinggal lebih lama lagi di penjara

dan merasakan penderitaan. Hal itu berdasarkan riwayat-riwayat
berikut ini:

19370. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja,far bin Sulaiman

Adh-Dhaba'i menceritakan kepada kami dari Bistham bin
Muslim, dari Malik bin Dinar, ia berkata: Ketika yusuf

berkata kepada orang yang menjadi penyaji minuman,
4;: i-r, OH:{ "Terangkanlah keadaanku kepada
tuanmu," dikatakan, "Wahai Yusuf, engkau menjadikan
selain-Ku sebagai tempat bersandar? Dengan demikian maka
Aku akan memperpanjang penahananmu!" yusuf pun
menangis dan berkata, 'Wahai Tuhanku, banyaknya derita
telatr membuatku lupa. Aku mengatakan satu kata, maka
celakalatr saudara-saudaraku. " 

13@

19371. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari
Ikrimah, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

e 4 6 Jv a *S:t JE -'ri; d- '^fr i';
UY J* iilt

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3/2s6) dari Ibnu Abbas, ketika berkata,
".'.dan meminta bantuan kepada makhluk dan itu adalatr kelalaian yang
menimpa Yusuf dari syetan."
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"Seandainya saja ia -yalcni Yusuf- tidak mengatakan

lralimat yang ia katalcan, malca ia tidak aknn dipenjarakan

selama itu-"l3lo

19372. Ya'qub bin Ibratrim dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Ibnu Ulayyatr menceritakan kepada kami,

ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

ia berkata: Nabi SAW bersabda,

{ c jtp,f,t 
G 4 6'^at i!,:r:,';-?'t 6,

"Allah menyayangi Yusuf, Seandainya bukan larena lcota-

lratanya, maka ia tidak akan berada di penjara selama itu."
Yakni finnan-Nya, 1+: i-+ O?l1 "Terangkanlah

keadaanht kcpada tuanmu. "

Al Hasan lalu menangis, kemudian berkata, "Jika kami

mendengar perintah, maka itu membuat kami takut bertemu

orang-orant.n13ll

19373. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyalr
menceritakan kepada kami dari Abu Raja dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, ste e?decii d'A':$ "iy]'6;6;S "Dan Yusuf berkata kcpada orang yang dikctahuinya

HR Ath-Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir (11D49,250; 11460), dengan
redalsi:
di ,i, ? * b LA' *i €, f"l' .l 4 ,4,i:li ...y;i'"rrj ,tl ie'+

t)ir+ e'ftr
"Aku kagum dengot kcsabaran dan kemuliaan saudaraht, Yusuf, Kalau saja
tidak koena ucapan itu, niscaya ia tidak akan dipenjra, yang kcmudahan
(pembebasan) dihoapkan dui s elain Allah. Iulah firman-I$ta,'Terangkanlah
kc adaotht kep ada tu urrnu'. "
AMunazzaq dalam tafsir Qt2l5) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (98/45).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qf2l48).

t3n
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alran selamat di antara tnereka berdua, 'Terangkanlah

lccadaanht lcepada tuanmu'. " Ia berkata, "Disebutkan kepada

kami batrwa Nabi SAW bersabda,

C Yi'* ,pt ,r 4 i'r:;'a| i'J
'seandainya bukan karena kata-katanya, maka Yusuf tidak

akan berada di penjara selama i1r'.nt3t2

19374. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin

Yazid, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Nabi SAW bersabd4

|1 C J'*
,v,\t ,r 4 t1 -JG I e:"$tt *- ';L'['&'t i

"seandainya Yusuf tidak mengatakan 
-ucaPan 

yang ia
lratakar* maka ia tidak alwn berada di penjara selama itu."

Maksudnya adalatr ketika Yusuf mengharapkan pembebasan

dari selain Allah.l3t3

19375. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan keadaan kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Telatr sarrrpai berita

kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda,

t3tz Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712148) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UyunQla$.

r3r3 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/40) dan Al Qurthubi dalam Al
Jami' li Ahkam Al Qur'an (91196).
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u c i'* f,t C 4 s, i.t,*'-L';W-i';
"seandainya Yusuf tidak meminta pertolongan kepada

tuonnya, maka ia tidak alcan berada di penjara selama

itu."l3l4

19376. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kam, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Disebutkan kepada

kami bahwaNabi SAW bersabda,

J, U ;vilr C 4 6 i., e'e\;i;- oit;

"Seandainya Yusuf tidak meminta pertolongan kepada

tuawrya, maka ia tidak akan berada di penjara selama
yr.nl3lS'

19377. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

ia berkata: Yusuf berkata kepadanya, 6l;1 3;". g?d
"Terangkanlah kcadaanlil kepada tuanmu," ia berkata,

"Orang tersebut tidak menyampaikannya sampai raja itu
sendiri yang bermimpi, dan ini dikarenakan syetan

menyebabkan Yusuf lupa kepada Tuhannya, dan

memerintatrkannya untuk mengingat raja dan meminta

pembebasan darinya." 'W'e"#i a L$ "Korena itu

cl

r3r4 Abdurrazzaq dalam tafsir Q/215).r3r5 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3D56).
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tetaplah dia (Yrsufl dalam penjara beberapa tahun

lamarqru," karena perkataannya 6l;; l:e Obd
"Teranglcanlah kcadaanht kcpada tuanmu. "t3t6

19378. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
dengan riwayat yang sama, hanya saja ia berkata, A 4'W &#i "Karena rtu tutuplah dia (Yusufl dalam
penjara beberapa tahun lamarqta," sebagai hukuman atas

perkataannya ini, 1t;: 5;". Obd "Terangkanlah
kc adaanht kcpada tuanmu. "t3 

r7

19379. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujahid hadits yang sama, yakni hadits

Muhammad bin Amr.l3l8

19380. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, seperti hadits Al
Mutsanna, dari Abu Huclzaifatr. l3le

Muhammad bin Ishaq berkata, "Syetan menyebabkan junr saji
minuman lupa menyampaikan keadaan Yusuf kepada raja."r320

19381. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika

:::: Mujahid dalam tafsir (396,397)dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dt4B).,tn lbid.
t3ta lbid.,rn lbid.
t320 Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D27).
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keluar -yakni salah seorang dari keduanya yang menyangka

batrwa dirinya akan selamat-, maka ia dikembalikan ke
tempatnya semula dan temannya pun merasa senang,

kemudian syetan membuatnya lupa untuk menyampaikan
permintaan Yusuf kepada raja, maka yusuf tetap berada

dalam penjara selama beberapa tatrun lamanya. Allah SWT
berfirman: "Maka Yusuf tetap berada dalam penjara karena

apa yang ia katakan kepada salatr seorang dari dua temannya
yang selamat, yakni ketika mengatakan: "Terangkanlatr
keadaanku kepada tuanmu" selama beberapa tatrun, sebagai

hukuman baginya dari Allah karena hal itu.rl32l

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang lamanya waktu
Yusuf selama glJt "beberapa tatlun, tinggal berada di penjara.

Sebagian berpendapat bahwa lamanya adalah tujuh tahun.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat
berikut ini:

19382. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Abu Utsmah menceritakan kepada
kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadatr, ia berkata, "Yusuf tetap berada di penjara selama

tujuh 1u1r*r.n1322

19383. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman-NyU qli 4 fi,

t32t Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41227) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
WunG/a0\.t3zz Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil enhq.
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'W'ti "Korrna itu tetaplah dia (Yusufl dalam penjara

beberapa tahun lamanya," ia berkata, "Tujuh 1u11r*r.rr1323

19384. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdttnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Imran

Abu Al Hudzail Ash-Shan'ani mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Wahb berkat4 "Ayub tertimpa

bencana selama tujuh tatrun, Yusuf tinggal di penjara selama

tujuh tahun, dan Bukhtanashar dihukum dan dirubah menjadi

binatang buas selama tujuh tatrun."l32a

19385. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata" "Mereka

menduga eiaJt n661, tujuh tahun, jangka waktu yang dijalani
Yusuf selama di penjara.l32s

Ahli takwil lain berpendapat bahwa kata glit artinyi antara

tiga dan sembilan. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

19386. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Qatadah berkata, "g---lalt artinya antara tiga sampai

sembilan."l326

Abdurrazzaq dalam taftir Qmr.
Abdurrazzaq dalam tafsir (2D16).
Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (3D86) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(8t46).
Ibnu Jauzi dalarnZadAl Masir @n2q.

1323

t324

l3?5

1326
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19387. Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Israil, dari Manshur,

dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 'H'*, "Beberapa

tahun lamanya," ia berkata, "Antara tiga sampai sembilan

tahun.'1327

Ahli takwil lain berpendapat bahwa eiJt artinya dibawah

sepuluh. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19388. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas

berkata, tentang ayat,'H iht "Beberapa tahun lamanya,"

batrwa maksudnya adalah dibawatr sepuluh tohun.l328

Al Farra menduga kata e--:ail tidak disebutkan kecuali dengan

sepuluh, dengan dua pulutr, sampai sembilan puluh, yakni lebih dari

antara tiga sampai sembilan.

Ia berkata" "Demikianlah aku melihat dilakukan oleh orang

Arab, dan mereka tidak mengatakan b1 gltt tidak juga dlf; ga. Jika

unttrk mudzakkar, maka digunakan {zr;.rtzs

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai e-jaJt
adalatr dari tiga sarnpai sembilan, sampai sepuluh, dan tidak dibawatr

tig4 serta lebih dari perhitungan seratus, dan yang lebih dari seratus

tidak adagi.

Mujahid dalam tafsir (397), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D150), dan Al
Mawardi dabm An-Nukat wa Al Uytn Qla$.
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Wn GAD).
Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'an QlaQ dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun(3140).

Ein

t32t

t329

il:es-I-
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3WU"b:iLU-o,e 
"fi {6J eyAVSJu'

bL6.;3 A,r,-',t \fr w-:*4- 3S F
<-,jj:i$lyK

"Raja bqlcata (l<eqada ordng.orang tqlemula ilmi
l<ourrnya), 'sesungguhny a al<u barrirnpi melilwt a$uh ekar

sapibetind yar.g gerntk-garutk dimalcm oleh ariuh ekor sapi

betina yclngl<tlnus-ll'rurus dm tuiuhbulir (Sandum) yang

hiiau dan ariuhbulir lainnya yangl<.uing:. Hai orang.orang
y dng tsrlcerntla r' T u mtg!<mtlah l<ep adalcu tatang ta' bir

mimpilcu itu iikal<afiw dapat mqa'birl<ort mimpi'."

(Qs. Yuusuf [12] z 43)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nyu, €J -OL

"sesungguhnya aht bermimpi melihat," dalam tidur. orQ *!5.'&
i':fiZU- "Tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan

oleh tujuh ekor," sapi betina. 'Jli, "Yang htrus-htrus. " Ia berkata,

,sil dl"sesungguhnya aht bermimpi melihat," dan tidak mengatakan

aku melihat dalam tidtu atau lainnya" karena orang Arab sudatr paham

ketika terdapat perkataan luiii ft-t'S-iil ,J ,s;t 'Aku bermimpi

melalnrkan ini dan itu," batrwa itu adalah mimpi dalam tidurnya,

meski tidak menyebutkan kata tidur. Kemudian dalam pemberitahuan

apa yang telatr berlaku, Allah tidak menggunakan kebiasaan orang

Arab mengenai hal ini.

#, *i:j:"'675 "Dan tujuh bulir (gandum) yang hijau." la

berkata, "Aku melihat tujuh bulir gandum yang hijau dalam tidurku."
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;ti "Dan tujuh bulir lainnya." Ia berkata, "Tujuh bulir

lainnya."

W, qV- ?*y- "Yang kering." Hai orang-orang yang

terkcmula. " Ia berkata, "Wahai orang yang mulia dari para tokoh dan

satrabatku.- (j-;3 A"j "Terangkanlah kepadaht 
^tentang 

ta'bir
mimpiht." Ta'birkanlah oleh kalian mimpiku $'.il iK;rL"Jilra lamu

dapat ... mimpL " Maksudnya adalah menta'birkan.

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19389. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, ia berkata: Sesungguhnya Allah memperlihatkan

kepada raja dalam tidurnya mimpi yang membuatnya gelisatr.

Ia melihht sapi-sapi yang gemuk dimakan oleh sapi-sapi yang

kums, tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir
lainnya yang kering Ia pun mengumpulkan para atrli sihir,

hrkang tenun, tukang ramal, dan atrli jejak. Ia kemudian

menceritakannya kepada mereka, maka 63'# UJtfle
'4i,&\ii,t2?,# "Mereka meniawab,'(Itu) adalah

mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu

menta'birkan mimpi itu'." (Qs. Yuusuf ll2):44)1330

19390. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Raja Ar-Ralyan bin

Al Walid bermimpi sesuatu, yang membuatnya gelisatr, dan

1330 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2l5l).
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ia tatru mimpi itu nyat4 namun ia tidak tatru cara

menta'birkannya. Ia pun berkata kepada orang-orang mulia

yang ada di kerajaannya, A'"fiL\-o,Vorg.f ril et,
3U* "sesungguhnya alatiermimpi melihat njuiekor sapi

betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi

betina yang htrus-htrus." Sampai firman-Nya,'#r "Kami

sekali-lrati tidaktahu" (Qs. Yuusuf [12]: 441rttr

ooo

'4)r6,fi i*h156";6i;#rle
'Mqela murjawab, '(Iar) ddnlah mimpi-mimpi yar.g

l<osong df,n l@nJi sel,ali-l<ali tidak talw menta' birl<frrJ

mbnpi itn."

(Qs. Yuusuf [12]: 44)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya adalah, orang-orang

yang terkemuk4 yang ditanya Raja Mesir tentang tabir mimpinya,

berkata, "Mimpimu adalah mimpi yang kosong." Maksudnya adalatr

mimpi yang campur-baur, yang berisi kebohongan belaka, tidak

memiliki makna yang sebenarnya."

KataLtbf merupakan bentuk ja*ak dari Lf ,". Kata 'rtf-.,
asalnya adalatr seikat rumput kering, mimpi yang campur-baur dan

tidak memiliki tabfu, diserupakan dengannya (seikat rumput kering).

Kata i>rif merupakan bentuk jamak dad '+,yakni mimpi yang tidak

r33r Ibnu Jauzi dmlrarr. Zad Al Masir (4D29) dan At Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Wn(3t4t).
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benar adanya. Di antara penggunaan kata Lrl-bf terdapat dalam

perkataan Ibnu Muqbil berikut ini:

Jt*i$a gt*;, ocbl y:*.:Wt.ilk"s7
"Seakan-akan tempat tidurnya diletakkan di atas topi baja,

bercampurnya angin Timur pada siang hari."1332

Perkataannya yang lain adalatr:

'"r1* #t etAt,43 ,u *_6 S,F. ,y;,#
"Orangyang berduka 

^rniigo 
kct or*otan' janin sehingga

penglulangnya berhrang menjadi lapar, seperti berbaurnya

kc ko s ongan dalam p erut. "1333

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

atrli takwil. MereJca yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19391. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

t732 Bait syair ini milik Tamim bin Ubay dari qasidah Batr At Kamil, tentang lI
Fa*lr, yang redaksi awalnya berbunyi:

JtF ttrrr-Ua,r, JX!$,Jrrtri.d.yu
LiMtDiwan(l7tl.

1333 Bait syair inimifit Tamim bin Ubay -Ibnu Maqil- hi qasidah Batr Al
Basith tentangAl WasA yang redaksi awalnya berbrnyi:

d,lgt lre,r3 rb..;l 41.1,j.htlt +t id #I Oy' J
Li&a[, DiwotQli).
Bait syair yang scbelumnya dan yang ini mcnrpakan milik seorang penyair,
yaitu lbnu Ma'qil.
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firman-Ny a, ';A fr,il "(tu) adalah mimpi-mimpi yang

kosong," ia berkata, "Tidak jel"r.n1334

19392. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakktr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyq ;A|fr "(tu) adalah mimpi-mimpi yang kosong."

Maksudnya, bohong belaka. 
I 335

19393. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, "Ketika raia

menceritakan mimpinya kepada satrabat-satrabatnyq mereka

menjawab, ;Aitl "(n) adatah mimpi-mimpi yang

kosong." yakni kesan terhadap mimpi i1rr.:;1336

19394. Mutrammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepadg kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Nyq ;A 3;5
"(Itu) adalah mimpi-mimpi yang lcosong," ia berkata, "Mimpi

yang bercampur-baur."'$i,ntrIi1,t2?,i?113 "Dan kami

sekali-kati tidak tahu menta'birkan mimpi itu."r337

19395. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Mutrammad menceritakan kepada kami dari Abu Maranq,

1334 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3142).
,335 lbid.
1336 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (3288) dan Ibnu Jauzi dalanrt Zad Al

Masir (4D30). t\'
1337 Abdurrazzaq dalam tafsir (2n16), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(3141), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D30).



Snrch Ylusuf

dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Mimpi yang

kosong, yang berisi kebohong*.rrI338

19396. ...ia berkata: At Muharibi menceritakan kepadaku dari

Juwaibir, daxi Adh-Dhahhak, mereka berkata tentang kata

Lgbf,yang artinya kebohongalr. 
I 33e

19397. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mua'dz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Ny4 ',Jt:l{Jl "1tr"1

adalah mimpi-mimpi yang lasong," yaitu mimpi yang

bohong.l3ao

Firman-Nya,'4r,#l,l.hipft "Dan kmni sekali-kali

tidak tahu menta'birkan mimpi itu." la berkata" "Kami tidak bisa

mentabirkan mimpi yang bohong."

Huruf ba pertamapada kata .J+-:J6 adalatr shitlah';s,4,6, dan

huruf ba pada kalimat ibt* adalatr hgruf yang masuk pada Hrabar

bersama huruf za yang bermakna pengingkaran.

Adapun i'lal'o*f dibu.u rafa' larenamakna katamnya g,j
il;l Lu*t'b Al,,prr;;!t91l "Mimpi ini tidak berarti apa-apa,

hanya rnimpi kosong."

ooo

r33t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QmsD dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
tlyunQn).

t33e lbid.
1310 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Q,]SD dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

tlyunQAZ).
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tta / /a

.r/llJl6_r

"Danberl<fialdh orgrrg yarrg selamat di antara mqeka
b q ihn ilat teringat (lnp ado Y usaf) s esudnh b eb u ap a
w al<tu larutrry a,' Aku al<on memberital<m l<epadmrur

tentmrg (orang yorttg polndai) menta'bhl<on mimpi iht,
mol<o utuslah aku (kepadmtya)'."

(Qs. Yuusuf U}l: 45)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Salah seorang

teman Yusuf yang selamat dari hukum bunuh di antara dua orang

teman di penjara, yang keduanya minta agar mimpinya dita'birkan itu
'StV "Dan teringat (kepada Yusufl." la ingat kembali dengan

keadaan Yusuf, maka ia mengatakan keinginan Yusuf tersebut kepada

raja ketika ia mentabirkan mimpinya, yakni supaya ia menjetaskan

tentang keadaannya di penjara, dengan mengatakan, i-b- O.bd
4;S "Terangkanlah kcadaanku kepada tuanmu." {l'i;. "sesudah

beberapawahu lananqn." Yakni i+'Ji. "setelah beberapa waktu
lamanya" Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19398. Mtrhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu
Raziru dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, tAtqf'S;
"Dan teringat (kcpada Yusufl sesudah beberapa waldu
lanonya," ia berkatao ,b i-ii "setelah beberapa waktu
lauranya"l3al '

Ulii^*3*,i3qrv

r34r Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDISI)

el"rt
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19399. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Su$an, dad Ashim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang sama.l3a2

19400. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdvnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari Abu

Razin, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.t3o3

19401. Abu Kr.uaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Bakar bin Alyasy menceritakan kepada kami tentang firman-

Nyq ift't:r'rf* "Dan teringat (kcpada Yusufl sesudah

beberapa wabu lamonya," gb iii "setelah beberapa waktu

lamanya.nt34

19402. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari

Abu Razin, tentang firman-Ny", iA'-rX'$ilj "Dan teringat

(kepada Yusufl sesudah beberapa waldu lamanya," ia

ii'Jt;. "setelatr beberapa waktu lamanya. " 
t 345

19403. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2l5l), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uyn (3143), dan Abdunazzaq dalam tafsir (2D16).
Ibid.
Ibid.
Ibid.

t342

l3'03

t34d

t315
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kepada kami daxi Ashim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas,

riwayat yang suma.l3a6

19404. ...ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami,

ia berkata: Mu'waiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, $^;'ft$ "Dan teringat

(kepada Yusufl sesudah beberapa waktu lamanya," ia

berkata, i>'J;;. "setelatr beberapa waktu lamanya."1347

19405. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku
' 

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyq *I,'r;fi''V "Dan teringat (kcpada Yusufl sesudah

beberapa walau lamanya," ia berkata, ,b Ui "setelah

beberapa waktu lamanya."l348 '

19406. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, tentang firman-

Nyq -;ft'";'fi'S "Dan teringat (kepada Yusufl sesudah

beberapa wahu lamarqta," ia berkata" ,b l-ii *Setelatr

beberapa waktu lamanya."l349 '

19407. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsarn menceritakan kepada kami

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Abdtxrazzaq dalam tafsir Qll2l1) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail
Gn88)

l3{6

tl11

l3{t
1349
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dari Mamar, dari Qatadah, dari At Hasan, riwayat yang

sama.l35o

19408. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Affan menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

bin Zurai' menceritakan kepada karni, ia berkata: Said bin

Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Al

Hasan, riwayat yang sama.l35l

lg40g. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: syibil

menceritakan kepada nryt glbnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya, i;lt:r';f$ "Dan teringat (kcpada

Yusufl sesudah beberapa wawu lamanya," ia berkata" ii'J'6.
" Setelatr beberapa waktu lamanya. u I 352

19410. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari m* J*ii,.',1
- berkata: Ibnu Katsir berkata, tentang firman-Nya, iil-t+

"sesudah beberapa waldu lamanya." Maksundya adalah 'tI
gi "setelatr beberapa waktu lamanya."

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata, tentang firman-Nya,

fA'.ra "Dan teringat (kepada Yusufl sesudah beberapa

waktu lamanya.,, Maksudnya adalatr 'rb iji "setelah

, beberapa tahun."l353

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D152).

Ibnu Athiyatr ddam Al Muhorar At waiiz (31349) dan Ibnu Abi Hatim dalam

ta8ir (72151).
Ilsimah menyebutkan bahwa itu terjadi setelatr beberapa tatrun'

1350

t3sl

t352

1353
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19411. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Mutrammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari AS-

Suddi, tentang firman-Nya, 'rA'.r:,'iftt5 "Dan teringat

(lrepada htsufl sesudah beberapa waWu lamanya," ia

berkata, *Maksudnya adalah ii'rti.'setelah beberapa waktu

lamanya'."1354 '

19412. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, tentang

firman-Ny4 'iAt,1.f';: "Dan teringat (kepada Yusufl

sesudah beberapa wahu lamanya." Maksudnya adalatr 1ii
iut'u i;L "setelatr beberapa abad lamanya."l3ss

Abu Ja'far berkata: Ini adalah takwil qira'ah yang

membacanya ilA.dengan lnxrd alif dibaca dhammahdanhuruf ziz
ber+asydid.Ini juga merupakan qira'at di kota-kota besar.

Diriwayatkan dari sekelompok ulama terdahulu bahwa mereka

membaca ,rl'ti;. dengan huruf alif dibacafathah dan huruf mim tidak

ber+asydid serta dibacafathah dengan makna 9l(;.f6. "setelah lupa".

Sebagian berpendapat bahwa orang Arab mengatakan demikian: ' tl
q.f 'rJi|hlr,jika ia lupa. Jadi, mereka menalrrrilkan ayat tersebut

dengan makna seperti itu.1356 Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail Qn8D.
Ibnu Abi Hatim dalam tatsir (7/2152) dari Mujahid.
Ibnu Abbas membacanya If ,,;,i, y*g artinya lupa.

Mujahid dan Syibil bin Uzrah membacanya .il '.,1;, dengan huruf raiz dibaca

suku4 yangmerupakan mashdar dari kata yl y*gberarti ;J "lupa".

t354

t355

1356
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19413. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Affan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia membacu Ft & dan ia

menafsirkannya dengan 9*, t;;. "setelah lupa". I 357

19414. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Bahz bin

Asad menceritakan kepada kami dari Hammam, dari

Qatadatr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia membaca
.i . o. .

*il'rt;., ia berkata, "Maksudnya adalatr ,U-:i l-li 'setelah

lup6'.nl3sg

19415. Abu Ghassan Malik bin Al Khalil Al Yatrmadi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada

kami dari Abu Hanm Al Ghanawi, dari Ikrimah, ia membaca

t l'-,i;., t l *t^yub*3r yaitu "lupa".l3se

19416. Ya'qub dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Ibnu Ulayyatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Hanrn Al Ghanawi menceritakan keada kami dari

Ikrimah, riwayat yang sama.l36o

19417. Al Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia

Al Asyhab Al Uqaili membacanya i,t .r.r dengan htruf hamzah dibaca kasrah,

dan iiyr adalah i;i3r.

Lihat Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al lYajiz (31249).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72152),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3D49), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D31).
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712152),Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3D49), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D31).
Ibid.

r357

t35E

t359
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berkata: Hanrn berkata: Abu Harun Al Ghanawi

menceritakan kepadaku dari Ikrimah, bahwa ,rt .fi.adalatr -rri

1lS; "setelah lupa". 136l

19418. ...ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari

Sa'id, dari Qatadah, dari Ikrimatr, tentang firman-Nya, 'jf:6

,rl'fi. adalatr g(;. tii. "setelah lupa". I 362

19419. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, bahwa

maksudnya adalatr 96;. ti;. "setelah lupa". 1363

19420. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, ajll'ldi.rtti,
ia berkata, 9#.t;;. "setelah lupa".l3fl

19421. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu An-

Nu'man Arim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bn Zatd menceritakan kepada kami dari Abdul

Karim Abi Umalyah Al Mu'allim, dari Mujahid, ia membaca

).1'fi.'fary.t36s

19422. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Abu Marztrq,

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Abdurraz?aq dalam tafsir QDIT) dan Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahkam Al
Qtr'on(9D01).
Al Qurtlrubi dalam AI Jami' li Ahkam Al Qur'an (9D01), dari Ibnu Abbas,
Ikrimah, dan Adh-Dhahhak.

t36r

t362

t353

1364

1365
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dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya iirl
.t ... .
t l'&,ia berkata" l(,l.ur "setelah lupa".I366

19423. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Ny4 1-l';;.$$, ia

berkata 9*. tii. "setelah lupa". 1367

Dikatakan batrwa terdapat qira'at ketiga, yakni:

19424. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: AMullatr bin Az-

Zubair menceritakan kepada kami dari Su&aru dari Humaid,

ia berkata, *Mujatrid membaca lrl's. ifi$ dengan humf zim

dibaca suhtn."r368

Seakan-akan maksud qira'at ini adalah bentuk mashdar dari

Vl'n|4l , dar-talor,il qira'at im sebanding dengan takwil yang huruf

mim dan lam-nya dibacafathah.

' Talriwil firman-Nya iLS *$,F$6 (Aka akan

memberitakan ftepadamu tentang [orang yang pandaiJ

menta'birkan mimpi itu, maha utuslah ahu [hepadanyaJ)

t366 Sa'id bin Manshur dalam Sunan (51394) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bail
04382).

1367 Al Qurthubi dalarnAl Jami'li Ahkam Al Qur'an(9201).r36t Al Qurthubi dalam Al Jamt ti Ahkam Al Qur'm (9D01), dari Syibil bin Uzratr
Adh-Dhuba'i, dan Ibnu Athiyah dalarn Al Muharro Al Waiiz (3D49).
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Maksudnya adalah, aku akan memberitatru kalian tentang

ta'birnya.

,Lrt.g$rZ4$tBl "Mota utuslah aht (trepadanya)." ta

berkata, "Maka biarkanlatr aku pergi, lalu aku akan datang kepada

kalian dengan membawa ta'birnya dari orang yang mengetahui tentang

ta'bir mimpi."

Dalam kalam ini terdapat bagian yang dibuang, karena cukup

dengan cara memahaminya dari yang nampak, dari yang ditinggalkan

tersebut, dan kalimat itu adalatr, "maka mereka mengirimnya, lalu

mendatangi Yusuf', sehingga ia berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf,

orang yang jujur.* Hal itu berdasarkan riwayat berikut ini:

19425. Ibnu Hr:rnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata tentang

firman-Nya, AYSJ63 "Raja berlcata," kepada orang-orang

terkemuka dari kaumnya gq gfi'&{J el,
"Sesungguhnya alu bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina
yang gemuk-gemulc," dan mereka mengatakan apa yang

mereka katakan. Nabwu pun mendengar permintaan akan

tabir mimpinya, maka ia teringat dengan Yusuf dan ta'bir
yang diberitatnrkan kepadanya dan sahabatnya, serta

kebenaran perkataannya. Ia lalu berkata, .ry$,rU:$t$l
,J-S "Aht akan memberitakon kcpadamu tintang (orang

yang pandai) menta'birkan mimpi itu, maka utuslah aku

(kcpadanya)."

Allah SwT berfirman, $'.r;f'S: "Dan teringat (kepada

Yusufl sesudah beberapa walAu lamanya." Maksudnya yaitu

setelah beberapa abad. Ia pun mendatangnya sambil berkata,



Surclr Yuusuf

*Wahai Yusuf, sesungguhnyaraja bermimpi begini begitu!"

Ia lalu menceritakan mimpinya. Yusuf kemudian berkata

mengenai mimpi tersebut, seperti yang Allatr SWT sebutkan

kepada kita dalam Kitab, maka ta'birnya mendatangi mereka

seperti menyingsingnya Subuh. Setelatr itu, Nabwu pergi dari

hadapan Yusuf dengan fatwa yang ia bawa tentang ta'bir

mimpi raja. Ia kemudian menceritakan perkataan Yusuf
tersebut kepada raja.r36e

Dikatakan bahwa orang yang selamat di antara dua orang

tersebut berkata, "Utuslah aku," karena penjara tidak berada di kota

tersebut. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

19426. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, .tenrang firman-Nya, bI *3't;'rf'S;l+.V oii JV
gJ*iE .qySi,l=$ " Dan berkatalah orang yang selamat

di antara merela berdua dan teringat (kepada Yusufl

sesudah beberapa waldu lamanya, 'Alat akan memberitalmn

lrepadamu tentang (orang yang pandai) menta'birkan mimpi

itu, maka utuslah afu (kepadarrya) '. " Ibnu Abbas berkata,

"Penjara tidak berada di kota tersebut, maka juru saji

minuman raja itu pergi menemui Yusuf, kemudian berkata,

gQ*6&$q 'Terangkantah kcpado kami tentang

tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk'." (Qs. Yuusuf

ll2J:46)t370

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (4Dl), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Abu Hatim. Namun, Ibnu Abi Hatim sendiri tidak ada.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDl52).

t369

t3m
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U;!i3Lt- eQ ffi v 4Li b'*t6 .Xr;)

;{fi n6 JLd ;g er,j.:fi, F ;^ffk" & 3t+,

GE5,{{
" (Setelah pelayan itu bulmtpa dengon Yust$ dia bqseru) ,

' Y u.w.f , hai or artg y arlg arnat dip u cay a, t er artgl<f,rtlah

lnpadal<fini tantang atiuh el<'or sapibetina yorng gennrk'

genntkyarrg dimalcan oleh tuiuh el<or sapibetinayar.g
l<ll'rrus-llou'tts dat ariuhbulir (Sanhm) yanghiiau dmt

(atiuh) lahvrrya yar.g l,aing dgdr alcu kenrfuli lnpada
oftmg.otdlttg ifii, agot mqela mmgetalruittya' ."

(Qs. Yuusuf [12]: 461

Firman-Ny^,'titLt-eQ .-fi # Ot tl b-,*1$,3:.;;
'o#- ;fie -Ft Jt t5 tg,*{- 3 rZ + iqa & 3G'&
"(Setelah pelayan itu beriampa dengan Yusuf dia berseru), 'Ynsuf,

hai orang yang amat dipercaya, teranghanlah hepada hami tentang

tujuh ehor sapi betina yang gemuh-gemuh yang dimahan oleh tuiuh

ehor sapi betina yang kurus-hurus dan tuiuh bulir (gandum) yang

hijau dan (tujuh) lainnya yang hering agar aku hembali kepada

orang4rang itu, agar tnereka mengetahuhya'.'

Maknanya adalah, "Terangkanlatr kepada kami tentang tujuh

ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor

sapi betina yang lrurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan

(tujutr) lainnya yang kering."

9t1, adalah masa yang zubur. Berdasarkan riwayat berikut ini:

€t



SwahYr*st$

19427. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari-Qatadatr, tentang firman-Nya, erOL6
34 U |ite'U yQ ;,fi "Ter angkanlah kcp-ada kami

tentang tujuh elcor sapi betina ydng gemuk-gemuk yong

dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang htrus-lanrus," ia

berkata, "06-' adalatr masa yang subur. Sedangkan 'JGe
adalatr masa paceklik, yang (pada masa itu) tidak tumbuh apa

PUn."l3"

19428. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya" errtLl
EQ;tfr "Terangkanlah kepada kami tentang njuh etror

sapi betina yang gemuk-gemulc," bahwa 96 ;'adalatr masa

yang subu, sedangkan 'Jt-*+ adalah masa tandus dan

paceklik'rrzz

Firman-Ny ", /:^{-';15 F; tV 
"Ii 

"oan tuiuh butir
(gandum) yang hijau dan (njuh) lainnya yang kering.' 9q. adalatr

masa subur, sedangkan "Jt4t adalatr masa tandus dan paceklik. Kata
"Jta, merupakan bentukjamak dari "*,yakni yang kurus.

Firman-Ny a,';ti)l- friA 46 JL6;fi "Agar aht tcembali

kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Ia berkata

"Agar aku kembali kepada orang-orang itu, lalu aku memberitahukan

Abdunazzaq dalam tafsir (2217),Ibnu Abi Hatim dalarn tzfsir (7t2152,2153),
dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Wun (3143).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsv (7D152,2153) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat
waAl Uytn(3143).

l37t

1372
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kepada merekq ot 'J;t-'Aii 'Agar mereka mengetahuinya'."

Maksudnya adalatr mengetatrui ta'bir mimpi yang dia tanyakan kepada

Yusuf' 
ooo

qi+ J y"$),1 Oii:i f * 6 $;'w e,3;;i J6,

@i'9u
"Yu.anf bql<atar'Supayal<ilnrubqtanamhtiuhtalutrl

(lamanya) sebagahnanabiasa; mf,lra dpa yorrgl,arrut atai
hrlndaklahlrrlnubiarl,u;lrrdibulirnyal<ectnliseilikitunfi ik

l<mil mol<ofil."

(Qs. Yuusuf [12] z 471

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan, "Yusuf berkata

kgfada orang yang menanyainya tentang mimpi rala,'rry2'ii"ltfi;j
(fi 'supoya kamu bertanam tujuh tahun (amanya) sebigaimana

biasa'. " Yusuf berkata, 'Kalian bertanam selama fujuh tatrun ini
sebagaimana kalian bertanam selama tahun-tatrun ini, seperti biasa'."

berikut ini:
iL.lt artinya kebiasaan, sebagaimana perkataan Imru'ul Qais

W P,;r-:'?l'u'*bi,r\7cJt?twe'
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"Seperti lrebiasaanmu dari Umm Al Huwairits sebelumnya, dan

lrcbias aan yang s ama dar i tetangganya, (Imm Ar- Rab ab.'1373

Maksudnya adalah seperti kebiasaanmu.

Firman-Nya, '";tY,Efi Sy.{il Ai;i'f *6 ,,Matra

apa yang lmmu tuai hendaHah lcamu biarlan dibulirnya kecuali

sedikit untuk kamu makan." Ini merupakan nasihat yang diberikan

oleh Nabi Yusuf AS kepada kaum, dan pendapat yang ia anggap

sesuai unhrk mereka, saat ia memerintahkan mereka agar menyisakan

makanannya. Berdasarkan riwayat berikut ini:

19429. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata, 'Nabi Yusuf AS

berkata kepada mereka" tr'* &'bg;i 'supaya kamu

bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa'.

MaksudNabi Yusuf AS adalatr menyisakan."l374

ooo

qw 1 "A 7X v'&k- \(+ "€; 6y' ); U,i(- ?
/t 4oj1*

"Kenu.dian sesudah ihl al<flrr dntang tuiuh talrun yang dmf,t
stz.i;it, ydr.g merrrglwbisl<frrr apa yangl<firru simpan un/;,tk

Bait syair ini terdapat dalan Diwan Imru'ul Qais (32) dari mu'allaqah-nya.
Bait syair ini juga terdapat pada Ibnu Athiyah dalan Al Muhors Al Wajiz
(3 D50) dan Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahtun Al Qur' an (9 D03).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D153).
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mengh.adapinya (talwn nilit), lec.lrrli sedikit dari (bibit

Sdndilrn) yolr.g l<f,rrru sirnpan."

(Qs. Yuusuf [12]: 48)

Abu Ja'far berkata: Ia (Yusuf) berkat4 "Kemudian setelatr

tujuh tatrun kalian menanam seperti biasany4 datanglah tujuh tahun

yang sulit, paceklik, kemarau. iit fiX V '$k 'rorg menghabiskan

apa yang lramu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit)'.

Menghabiskan apa yang kalian simpan pada tahr.rn-tatrun kaya akan

makanan dan batran pokok."

Allah SWT berfirman, fi "Yang menghabiskan" tatrun-

tahun tersebut disifati sebagai tatrun yang menghabiskan. Maknanya

adalatr, pendudtrk wilayah tersebut menghabiskannya. Sebagaimana

dikatakan:

i:'t'as ctl\i7'8, ',fr;, #'r\F 6-'!:rW

"Duhai siangmu adalah tipuan, kcalpaan, serta kclalaian, dan

malammu adalah kcbiasaan banyak tidur."r37s

t375 Bait syair ini milik Abdullah bin Abdil A'la Asy-Syaibani Abi Abdil Malik.
Nasabnya berakhir pada Murrah bani Syaiban, sorang penyair masa Daulah
Umalyatr. Bapaknya termasuk orang yang bergantung kepada Kaisar Yum Dzi
Qaar, yakni perbuatan mulia yang dipuji Farazdaq dalam lima qasidah.
Khalifah Umar bin Abdil Aziz mengutusnya ke Ilyun, yang menyerunya
kepada Islam.
Khalifah Umar banyak sekali melantunkan syairnya, dan ia memiliki perasaan
yang condong kepada zuhud. Banyak sekali pemmpamaan lainnya.
Bait syair ini terdapat dalam Bahrut Thawiil dari qasidah empat bait yang ia
adalah awalny4 dan setelahnya berbunyi:

, lu ly'r .l erlllq / rJ .itr, C i.l,Jd q,J
Lihat Maktabah Iliktuniyah, Majma'Ats-TsaqaJi, Abu Dzabi, dan Ibnu Katsir
dalam Al Bidayah wa An-Nihayah (9t2M).
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Siang disifati dengan kelalaian dan kealpaan karena tidur, ia

lupa, ia lalai, dan dan ia tidur pada siang hari karena sudatr ma/hum

maknanya bagi orang yang diajak bicara.

Maksud 6# q{rt, *7 "Kecuali sedikit dari Oibit
gandum) yang lcamu simpan," adalatr kecuali sedikit dari yang kalian

kumpulkan.

i' '":-1r adalatr menyimpan, dan maknanya adalah

mengumpulkan.

Pendapat para ahli takwil dalam masalatr ini sama dengan

pendapat kami. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat-riwayat berikut ini :

19430. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadafr, tentang firman-Nya, '{'i U ';ti;
'b5 "Ying menghabiskan apa yang kam, ,i*po, untuk

menghadapinya (tahun sulit)," ia berkata, "Menghabiskan

makanan pokok yanng kalian simpan." $# 4W $l
"Kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan."r376

19431. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firrran-Ny4 fi [2. ,*-?

"lt, 
"r5 6fi"Kemudian sesudah itu akan datang tujuh

tahunir"s amat sulit," yaifir paceklik dan gersang, E ';gt,

3# W-*, 1'{'i;li "rorg menghabiskan qpa yans

tt76 Abdurrazzaq dalam tafsir QDIT) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Of2l54).
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lramu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali

sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan."r377

19432. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan keada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ); [2. Ot-?(

"$a',3 
[ttiti -#, Et "Kemudian sesudah itu alcan datang tujuh

tv1-..r,,-ol-Z

tahun y-ang amat sulit," yakni paceklik. 1"A'F'X U l!k-
6# C4{ry "Yang menghabiskan apa yang io*u simpan

untuk menghadapinya (tahun sulit), kccuali sedikit dari (bibit

gandum) yang lcamu simpan." Maksudnyu" o)i'U f., "y*g
kalian kumpulkan". I 37t

19433. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, t:t:-4,1+ W ll "Kecuali sedikit dori (bibit

gandum) yang kamu simpan." Maksudnya adalatr tt';ii L,
"yang kalian simpan". 1379

19434. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

tentang firman-Nya, 0tL-rrt "Yang kamu simpan."

Maksudnya adalah i:::i;; Q "y*g kalian jaga''.r380

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D154).
rbid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D154), Al Mawardi dalam A*Nuka wa AI
Wn (3lU), dan Ibnu Athiyah &lamAl Muhrru Al Wajb QZSD.
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir @n$), Al Baghawi Mlam Ma'alim At-T@Eil
(3Dt9), dan Ibnu Athiyah dalanAl Mthoro Al Wajb (31251).

BN
t37t

137|)
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19435. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, ll ';tU-

'o# qt4t 1'{'l;'i "rong menghabiskan apa yang

lramu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali

sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan," ia berkata:

lt'F:; Q "y*g kalian simpan'.1381

Pendapat-pendapat tentang firman-Nya, ot+ri "Yang knmu

simpan." Meskipun lafazh penyebutannya berbeda-beda, akan tetapi

maknanya saling berdekatan, dan asal kalimat serta takwilnya seperti

yang telatr dijelaskan.

eee

@ a*;- .45 i'tul LG- *.?(, 6ft {, :y,rt;f'
"KMianietelah iat atan datang tatun yang padmya
mamsio iliW lruian (dengdrJ *ll'rulp) darJ di mosa iat

mselca fiwtner.cts arJgut."

(Qs. Yuusuf t12]: 49)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitatruan dari Yusuf
AS terhadap kaun, tentang hal yang tidak ada dalam mimpi raja

merek4 akan tetapi ia adalatr pengetahuan tentang yang gaib, yang

Allah SWT berikan kepadanya sebagai bukti atas kenabian dan hujjatr

atas kebenarannya.u Hal itu berdasarkan riwayat berikut ini:

rrtr As-suyrthi dalam A&Durr Al Mantsur (415M), dengan redaksinya dari Ibnu
Abbas.
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19436. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, ia berkata, 'Kemudian Allah

memberikan pengetatruan tentang satu tatrun berikutnya yang

tidak mereka tanyakan, maka Allah berfirman, ;; U. Of- ?s# qw 1{ 7X Y '3k- 36, U ti:,
"Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya

manusia diberi hujan (dengan cuhtp) dan di masa itu merelca

memeras anggur."l3gz

Maksud firman-Nya, $$\ L{i-y- "Yang padanya manusia

diberi hujan (dengan cuhtp)." Dengan hujan yang deras.

Para ahli takwil berpendapat sama dengan yang tadi. Mereka

yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

19437. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

keplda kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, L$-*.
$(fr "fong padarrya manusia diberi hujan (dengan culatp),"

ia berkata, "Pada tahun itu manusia diberikan huja1.'l3r

19438. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang

firman-Nya, .i6i.fqi *i "Yang padarrya manusia diberi
hujan (dengan cuhtp)," ia berkata, "Dengan hujan."l3e

ebdurrazzaq dalam taftir (21217).
Abdunazzaq dalam afsh QDIT) dan lbnu Abi Hatim dalun tafsir (72154).
As-Supthi dr/lan Ad-Durr Al Mantsur (41 547).

trt2
T'3,

t3L
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19439. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4

tentang firman-Nya, ?6:+t )i[y,*i "Kemudian setelah

itu akan datang tahun," ia berkata, "Ia mengabarkan kepada

mereka sesuatu yang tidak mereka tanyakan. Allatr

memberinya pengetatruan tentang tatrun saat manusia

. mendapatkan huj31."l:t5

19440. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Nyu, ,)$llq44.. "Yang padanya manusia

diberi hujan (dengan culatp)," dengan hujan.l386

Para atrli talo^ril berbeda pendapat tentang takwil ayat,5jtj
'Ai€^-"Dan di rnasa itu mereka memeras anggur."

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, pada tatrun itu

mereka memerasi anggur, biji-bijian, dan lain-lain. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

19441. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah
menceritakan kepada kami, -ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, 'Ai€1-)*J "Dan di masa itu mereka memeras

anggur," ia berkata, "Anggur dan minyak."l387

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D154), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3145), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D34).
Ibnu Athiyah dalan Al Muharrar Al Wajb Gf25D dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (3 D89, 290).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D155) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
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19442. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, tentang ayat, )tj
<ru.rr)QiJ*.- "Dan di masa itu mereka memeras anggur."

Maksudnya adalatr biji-bijian sebagai minyak, anggur

menjadi arak, dan zaitun menjadi minyak.l388

19443. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyq 'airr;-*; ,iUf,L€;g-l6 "Tohun yang padanya

manusia diberi hujan (dengan cuhry) dan di masa itu mereko

memeras anggur," ia berkata, "Mereka mendapatkan hujan,

sehingga mereka memeras anggur, minyak, dan semua buah-

buahan.ul3se

19444. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman-Nyar'Ai9;- -ri; "Dan di mosa itu mereka

memeras anggur," ia berkata, "Mereka memerasi anggur."l3s

19445. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-

Suddi, tentang firman-Nya, 'Ai,;_*t "Dan di masa itu
mereka memeras anggur," ia berkata, ,6o*t*.rrl39l

,r$ Ibid.t'o lbid.
ili n Mawardi dalam A*N*at wa Al llyan (3145).
Ler Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil QD9f,/) dan Ibnu Athiyah dalam lI

IutuhoroAl WqbQDSI).
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19446. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang

firman-Ny4 'tt#-;;j "Dan di maso itu mereka memeras

anggur, " ia berlcat4'14inyak. " 
I 392

19447. Muhammad bin Al A'la menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 'Oi;r*iJ "Dan
' di masa itu merelca memeras anggur," ia berkata, "Mereka

memeras. Anggur dan buatr-bnahan. " 
1393

19448. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 'Ai€X-rA;

"Dan di masa itu mereka memeras anggur," ia berkata,

"Mereka, memeras anggur, zaitr;m., dan buatr-buahan dari

tanah yang subur. Ini merupakan pengetatruan yang Allah
berikan kepada Yusuf tentang hal yang tidak ditanyakan

kepadanya."l3q

Ahli takwil lain berpendapat batrwa makna firman-Nya, ,ri
'Aifr"Dan di mcrsa itu merela memeras anggur," adalah, pada masa

itu mereka memeratr susu. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat berikut ini:

19449. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Fadhalah

t3v2 Ibnu Athiyah cr/ran Al Muhurar Al Yajb (3D51).
r3qi lbid.
r3e{ Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D155) dan Al Mawardi dalart A*Nukat wa Al

t)1tunQlafl.
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menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, 'air€;-{-i "Dan di masa itu

mereka memeras anggu4" ia berkata" "Pada masa ifu mereka

memerah susu."l395

19450. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdunatrman bin Abi

Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Faraj bin

Fadhalah menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi

Thalhah, ia berkata: Ibnu Abbas membaca 0;# 9jj deryan

hunrf ra, yang bennakna memerah susu.l396

Para abli qira'at berbedapendapat tentang bacaannya.

Sebagian ahli Madinah, Bashrah, dan KufalL membacanya 1ij
'Ai.6- "Dan di masa itu mereka memeras anggur," dengan hunrf ya,

yang maknanya seperti yang dijelaskan dari perkataan './L-ii(ti 'Hb
Sriilri "Anggur dan minyak diperas."

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya O;F $1 dengan

huruf ra. Sebagian dari mereka membacanya i:j*f-*.-li dengan

makna, pada masa itu mereka mendapatkan hujan. Namun ini

r3e5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDl55) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

@n3q.
"* Nufi, Ibnu Kasir, Amr, dan Ashim, membacanya i'iif aelnrgr hunrf ya

dbacafdhah dan hunrf slraddibaca kasrah.
Hamzah dan Al Kisa'i membacanya dengan hwttf to mul:hatabah.

Al A'raj, Isa, dan Ja'far bin Muhamma{ membacauya't$Viaeng$ humfya
dibaca dhammah dan hunrfslad dib*afathah.
Diceritakan bahwa An-Nuqasy membacanya oLpa dan menjadikannya ,Ht t*
"mem€tras yang basah".
Lihat Ibnu Athiyatr dalamAl Muhtro Al Waiiz (3D51) dan Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (4D34,235).
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merupakan bacaan yang tidak boleh diikuti, karena bertentangan

dengan qira' at kota-kota besar. 
l3e7

Abu Ja'far berkatat Qira'at yang benar adalah, seseorang

boleh memilih dengan dua bacaan yang berbeda, membaca dengan

menggunakan huruf ya sebagu jawaban pemberitatruan dari orang-

orang tersebut, yang maknanya 6ireX-y-j ifll LC.g "Yang

padanya manusia diberi hujan (dengan culatp) dan di masa itu

merelra memercrs anggur," dan minyak. Boleh juga membacanya

dengan huruf ta sebagai jawaban atas firman-Nyq $# lUl Jl
"Kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan." (Qs. Yuusuf

[12]: a8) dan sebagu rthitab bagi orang yang diajak bicara dengan

firman-Nya,'o# q t* 1 "A'{'i U'$l- "ro"g menghabiskan

apa yang kamu simpan mtuk menghadapfurya (tahun sulit), kecuali

sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpon. " (Qs. Yuusuf [2]: a8)

Keduanya adalah qira'at yang populer di kota-kota besar,

dengan makna yang sam4 meskipun lafazturya berbeda. Hal itu
karena orang yang diajak bicara -tidak diragukan lagi-
mendapatkan hujan dan memeras. Di negeri itu orang-orang diberi

hujan dan memeras. Demikian juga jika orang-orang ittr diberi hujan

dan memeras di negerinya (ika menggunakan hunr ya. Penj.), maka

orang yang diajak bicara juga diberi hujan dan memeras (ika
menggunakan huruf ra. Penj.). Dengan demikian, keduanya memiliki

maknayang sama, meskipun lafaztrnya berbeda.

Sebagian orang yang tidak mengerti perkataan para ahli tafsir

terdatrulu yang menafsirkan Al Qur'an dengan ra'yt $rcndapatnya

Bn Ibnu Athiyah drlrarr. Al Muhorar Al Wajiz QnsD,Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D34,235) dan Al Qurthubi dalam Al Jan{ li Alrhan Al Qw'ot
(eaos).
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sendiri) terhadap madzhab kalam Arab, mengarahkan makna firman-

Nya 'Aie-*iJ "Dan di masa itu mereka memeras anggur," kepada,

"di masa itu mereka selamat dari paceklik dan kekeringan karena tidak

ada hujan", dan menduga bahwa ia berasal dari kata "*b aani/*
yang bermakna iLjsJl "keselamatan". Sebagaimana perkataan Abu

Zaid Ath-Tha'i berikut ini:

a t a.?
f_9c;.-^Jl i:;t ok u7 . ,<l ,ot l. o.4 , ta r.

'2rrr t' t* U)V

"Yang sangat dahaga meminta hujan namun tidak diturunkan, dan ia

adalah orang yang telah kehilangan penyelamatan.'r3e8

Maksudnyq yang bersedih hati.

Juga perkataan Labid berikut ini:

;"1) ;" GG, ok t, '&?ii;itu;ft-,i
"Maka sekelompok orang bermalam dan berjalan pada a*tir malam,

dan mereka tidak berhenti tanpa meminta penyelamatan."r3e

Bait syair ini milik Abu Zubaid Ath-Tha'i, dari qasidah yang berisi ratapannya
atas kehilangan perak sepupuny4 dan ia mertrpakan orang yang paling
me,ncintainya. Redaksi awalnya berbunyi:

rPr # J,.b Dt.,; :r -*.r+r J* dr!

Bait syair ini terdapat dalam Ibnu Ubaidah dan Maju Al Qur'an (ll3l3), Lisan
(entri: ,,ar), dan Ibnu laruzrd^lamzadAl Masir (4D35), dengan redaksi:

,J*ll iJ.., irt5.til1 r.)ur3} Ci#-r lpL,

Demikian juga dalam Al Mawardi dalan. An-Nukat wa Al Uyn (3/45),Ibnu
Athiyah dalam lI Muharrar Al Wajiz Qf25D, Al Qurthubi dalelm Al Jmti' li
Alr*mn Al Qw'an (9f205), dan Mababah Al llibruniyah, Majma' Ats-Tsqafi,
Abu Dzabi.
Bait syair ini terdapat dalam Diwan (6E), dari qosidah, yang redalcsi awalnya
berhmyi:

* Oec.lJJob l:-u $ri rl$ &udl Jtul
y't gri.!,Jt .JJt,irr.l tl) lr)-dl? ig f Jirl
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Itu adalatr takwil yang cukup menjadi bukti atas kekeliruan

karena menyalahi pendapat seluruh atrli ilmu dari kalangan sahabat

dan tabi'in. Adapun pendapat yang diriwayatkan oleh Al Faraj bin

Fadhalah dari Ali bin Abi Thalhah, adalatr pendapat yang tidak

memiliki makna" karena bertentangan dengan yang diketatrui dalam

batrasa Arab dan bertentangan dengan pendapat yang bersumber dari

Ibnu Abbas.

ooo

t?[.€ i 6y3 6t 6;t 36 3;;5 r{; ffi :* et\ Afi 36i

"Rcja berl<ata" 'Bawalah dial<cpadalcu'. I&,.fial<,a tatl<ala

utusaniatilatanglnpadaYu,n$,berkatalthYusaf ,
'Kelrtahlah lcepada tuonnut, don taruyal<mrlah l<epadmrya

bagaimonahalnyawanita.wariltiryarJgtalahmelul<ai
tangormya.Ses,mgulln'.yaTulwi<uMalwMengetalwi

tipu.ilcto tnffeliu'."

(Qs. Yuusuf UZl: 50)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrnan, *Ketika utusan

yang diutus untuk menemui Yusuf itu, yakni yang mengatakan V?.V
,LS -ryty, nU$t Ut *A ," fsli ".tru akan memberitakan

kcpadamu tentang (orangyang pandai) menta'birkan mimpi itu, maka

utuslah alat (kepadanya)." (Qs. Yuusuf ll2l: afl pulang, maka ia

Bait syair ini juga terdapat dalam Ibnu Athiyah datam Al Maharro Al Wajiz
(3DSl),Ibnu Ubaidatr dm Majaz Al Qur'an(1D95),danLison (entri: ,ra).

"*b&*Ly'#,fi 'r.rtifi igiSti
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memberitatrukan mereka tentang ta'bir mimpi raja dari Yusuf. Raja

lalu mengetatrui kebenaran ta'bir yang diberikan oleh atrli tabir
mimpi, sehingga ia berkata, "Bawalah kepadaku orang yang

mena'birkan mimpiku itu." Hal itu berdasarkan riwayat-riwayat
berikut ini:

19451. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

'T.[abwu keluar dari hadapan Yusuf setela]r mendapatkan

tabir mimpi raja. Ketika ia telatr ada di hadapan raj4 ia pun
memberitahukan apa yang Yusuf katakan. Ketika ia
memberitatnrkannya dengan sejelas-jelasny4 maka raja prur

bertitatr,'Bawalah ia kepadaku. " 
lam

19452. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr'
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkat4 "Ketika utusan itu datang kepada raja, raja bertitah,

"Bawalah ia kepadak,r. rr l4ol

Firman-Ny", SjiSlliv($ ,,MoL tatkala utusan itu datang
kcpada Yusuf." Allah berfirman, "Ketika utusan raja itu mendatangi
Yusuf, ia menyeru kepada

' Kembalilah kcpada tuanmu'. "

Allah berfirman, "Yusuf berkata kepada utusan tersebut,
'Kembalilalr kepada tuanmu,.'iiatl'Gli,,i1 i;tiS|C,iis
'Tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah
melukai tangannya'. Ia menolak keluar bersama utusan tersebut dan

:: Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D36).r/or Ibnu Abi Hatim dalamtafsir !DJSS).'

utusan tersebut, 43 8t6;t|Sf
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memenuhi panggilan raja sampai ia tatru kebenaran kondisinya di
mata mereka atas fuduhan mereka kepadanya tentang masalah wanita
itu. Kemudian ia berkata kepada utusan tersebut, 'Tanyakanlatr kepada

raja bagaimana dengan wanita-wanita yang melukai tangannya, dan

wanita yang karenanya aku dipenjara'.)' .

Hal itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

19453. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
Nyq_ i& oS;,,:d,Sqyryis 4: 6t6;r31 Wt.I;6'#jj "Malca tatkala utusan itu daiing kepada yusuf,

berkatalah Yusuf,, 'Kembalilah kepada tuanmu dan

tarryakanlah kcpadanya bagaimana halnya wanita-wanita
yang telah melukai tangannya', dan wanita yang karenanya

aktr dipenj ?ra."r4o2

19454. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
-menceritakan 

kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata: Ketika utusan itu datang kepada rujq ia
menceritakannya. Kemudian irrgii $\lij,,noio berlcata,

'Banalah dia lcepadafu'. Ketika utusan tersebut datang

kepada Yusuf dan mengajaknya untuk menghadap lrrjq
Yusuf menolak keluar bersamanyq dan berkata: 4lt|rt
'*fi 'srt I ;r:s lv ti';tiL' Kembatitah kcpoda tuaimu
dan tanyakanlah fupadanya bagaimona hatnya wanita-
wanita yang telah melukni tanganrq/a'."

As-Suddi berkata: Ibnu Abbas berkata" "Seandainya pada

waktu itu Yusuf keluar sebelum raja mengetatrui

nn Ibnu Athiyah dalamAl Lluhtto At Vajb et2SZ).
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permasalahan yang sebenarnya, maka Al Aziz masih akan

berkata, 'Inilah orang yang menggoda istriku:.rr1403

19455. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari seseorang,

dari Abu Az-Zwrad, dari Abu Hurairatr, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabdq

C b''l ;;;^t d * I :itt tt .oy.L1'a!-'i.'lnt i'i.,
;u'i t: tljftt ot.f o! ,rL-;'c.Z;:

"Allah menyayangi Yusuf, sehingga ia memiliki kesabaran.

Seandainya saja yang dipenjara itu alat, lalu datang utusan

lrcpadoht, maka aht akan cepat-cepat kcluar, hanya saia ia

(Yusufl adalah orang yang murah hati dan memiliki

kesabaran."l4M

19456. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia -berkata:

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Salamatr menceritakan kepada kami dari Abu Hruairatr,

ia berkata: Nabi SAW bersabdq

',&\1,',$'t' gytSsr 4v ;,-;-',1 Y ;v\r C 4 j

*itii;$|ifr 61i$i\v(';tiL 43 6t€,J36 3$11

"e.n&

HR. Al Qurthubi dalam afsir (9D06) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al
ManLsur (41548).
Al Qurthubi dalam lI Jami' li Ahkant Al Qur'an (9D06) dan Al Ajlawani
dnJam Kasyf Al Khofa' (11515,1377).

l/rc3

tl(){
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"seandainya aht tinggal dipenjara seperti Yusuf, lalu datang

orang yang mengundanght, malra aht akan tnemenuhi

undangan tersebut. Maka tatkala utusan itu datang kepada

Yusuf,, berkotalah Yusuf: 'Kembalilah kepada tuanmu dan

tanyakanlah kcpadanya bagaimana halnya wanita-wanita

yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanlat,

Maha mengetahui tipu daya mere&r'. " (Qs. Yuusuf [12]:
501tros

19457. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman

bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Amr,

dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

riwayat yang sama.la6

19458. 7-al*aria bin Aban Al Mashri menceritakan kepada kami, ia
' berkata:, Sa'id bin Tulaid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdunatrman bin Al Qasim menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bakar bin Mudhar menceritakan kepadaku

dari Amr bin Al Harits, dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu

Syihab, ia berkata: Abu Salamatr Abdurrahman dan Sa'ib Al
Musalyab mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW bersabda,

6f$ t+Y '.i:;-:.l r; g;Jr ,f '-t)')

r40' HR. Al Bukhari dalam bab: Tafsir Al Or'm (4694), Muslim dalam bab: Iman
(238), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJyun (3146).

r{06 IIR. Ahmad dalamMunadQl332).
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"seandainya aht tinggal dipenjara seperti Yusuf, maka aht

akan memenuhi wtdangan orang yang mengundanglat. nt4o7

19459. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Waltb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan

kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin

Abdirahman dan Said bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW, riwayat yang sama.lao8

19460. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atran bin Muslim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari

Muharnmad bin Amr, dari Abu Salamatr, dari Abu Hurairah,

ia berkata: Rasutlllah SAW membaca ayat ini, 4r3 l|'g:f
"*b&t'LL'#fi ';fr 6t;':SJ!Y'&;S"Kembati-tah
lrepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana

halrrya wanita-wanita yang telah melulcai tangannya-

Sesungguhnya Tuhanht Maha Mengetahui tipu'daya

mereka."

Lalubeliau bersaM4

,ir i*ir rlj i;l;,y',*?1!' 6 *'j
'seandohya itu adatah aht, maka aht akon cepat-cepat

menerima don tidak akan mencari-cari alasan untuk

menolabtya."rM

HR At Bulfiari dalam bab Tafsir Al Qtr'an (4694) dan Muslim dalam bab:
Iman (238).
HR Al Bulfiari dalamAdab Al Mufrad(lDl2).
HR Ahmad dalan Musnad Q1346) dan Ibnu Abi Hatim dalam taftir QDl56)-

t1o7

t'lot
t409
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19461. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Nabi

SAW. Mtrhammad bin Amr dari Abu Salamatr, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW, beliau membaca ayat, 413 Jt-et
a$'Grt s rtai tv v';1i.5 " Ke mb at itah kcpada tuaimu
dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-

wanita yang telah melukai tangannya." Nabi SAW lalu

bersabd4

,i,jt',*i.t t;i cd.e)t l+il' *G t; i
useandainyo ia diutus kcpadaht, *o* aht akan cepat-cepat

menerima dan tidak akan mencari-cari alasan untuk

menolabqta."ralo

19462. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Uyainatr mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari

Ikrimah, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda"

,V. 'b 'i ';5- \,, ,r?i gk,'rL';'u 'c+.; u
'#tl 6 iltsJ *'$,iAt, *4r ?t At *

tctc t . , o'-1. o -ot . to.{1, n^( .p :.tH w Ms €,rf_ it, nf, c? d;
'ik * ii,j:;1, id b d'#_ \,, y?, ek,

):It'i3'k of 41 $r.;qr '#';,1

rrr0 I An-Nasa'i dalam Sunaz Al Kubro (ll214).
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"Aht merasa takjub terhadap kcsabaran dan kemuliaan
Yusuf, Allah mengampuninya kettka ia ditanya tentang sapi-
sapi betina yang htrus dan sapi-sapi betina yang gemuk

Seandainya aht berada dalam posisinya, makn aht tidak
alran menceritakan kepada mereka sampai alat mewyaratkan
agar mereka mengeluarkanht. Aht merasa takjub dengan

lresabaran dan kemuliaan Yusuf,. Allah mengampuninya

l@tilu ia kcdatangan seorang utusan. Seandainya aht dalam
posisinya, maka aku alan cepat-cepat menuju pintu, harrya

saja ia ingin memiliki alasan yang tepat."r4rr

19463. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nyr, $3ltOJ';;fi\q|';li{ "Kembatitah trepada tuanmu dan

tanyalcanlah kcpadanya bagaimana halrrya wanita-wanita.,,
Maksudny4 Nabi Yusuf AS tidak ingin keluar sampai ia
menemukan alasan.lal2

19464. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu l*"ij, tgntang finnan-Nya, A{ JL€J
"*1ci(rqait'iii;1i$6;rt$JvY'(it"Kembatl-tah
kepada tuanmu dan tanyakanlah kcpadanya bagaimana
halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya,,, ia

Abdurrazzaq dalam tafsir Ql2l6), Al eurthubi daran Ar Jamt li Ahkam Al
Qur'an (9D06), dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (12t382).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41236) dan Al Baghawi daram Ma,alim At-
Taruil (3D90,291).

tat !

l1l2
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berkata, "Yusuf mencari-cari alasan sebelum ia keiuar dari
penjara."l4l3

Firman-Ny rr "rLb&ri;"t,y "sesungguhnya Tuhanht Maha
Mengetahui tipu-daya mereka." Ia berkata, "Allatr swr memiliki
pengetahuan tentang makhluk ciptaan-Nya dan perbuatan-perbuatan
yang dilakukannya terhadap-Nya serta terhadap selain-Nya dari
kalangan manusia. Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya. Dia ada di
di belakang (mengetahui) itu semua.,'

Dikatakan bahwa maknanya adalatr, tuanku, Ithfir Al Aziz,
suami wanita yang menggodanya tersebut, mengetatrui bersihnya
Yusuf dari semua kejatratan yang ia (Zulaikha) tuduhkan.

ooo

c# t, ;it e.L <3 ;,fi e Ai I ;S IL',K,SLC J6

,i * ;,i6 Iai aa :fi ais LU 46'& u #
6)ibrt'"Jfrb4.;f,

"Rai a b qlcata (lnp ado w anita. w anita iat),' B ogaimana
l<eailaornnu l<etika l<anru mmggoila Yusut untuk

merwrdlulrJ<srr dirirry o (kep admrw) ?' Mq elq bnlat o
'Malw, Sunpunta Allah, l<ani tiadt nturgetalwi sematrt
l<ekmkon daripadarya'. Bqlrrortn istri Aziz, 'Sel<mang

jelaslahlccfuwan ia+ akulah yang nmgdarya untrrk

rrn tbid.
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menundukl<frrJ dirinya (l<epadaku), ilcrJ se$.nggutvrya dia
tarrnlrasuk ordrJg. ofimg y arrg benar' ."

(Qs. Yuusuf [12]: 51)

Abu Ja'far berkata: Dalam ayat ini terdapat bagian yang

dibuang karena tidak diperlukan, lantaran adanya dalil yang telah

disebutkan, yakni: maka utusan tersebut kembali kepada raja dari
hadapan Yusuf dengan membawa misinya. Raja .pun memanggil
wanita-wanita yang melukai tangannya dan istri Al Aziz, kemudian

.# e J:"j-8;S'sl'.H;:C 36 "Raja berkata (trcpada wanita-
wanita itu), 'Bagaimana kcadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf
untuk menundukhan dirinyo (kcpadamu)' ? "

Hal tersebut berdasarkan riwayat berikut ini:

19465. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

"Ketika utusan itu kembali kepada raja dari hadapan yusuf

dengan apa yang ia sampaikan kepadanya, ia memanggil
wanita-wanita tersebut. Lalu e,$-fi;5ly1ftyiCJ1
.ifr "Rajo berkata (kcpadawanita-wanita itu), 'Bagaimana

. keadaanmu futika kamu menggoda yusuf untuk
menundukkan dirinya (kcpadamu)' 2 nt4t 4

Maksud firman-Nya, "ri .g-C ,,Bagaimana keadaanmu,,,

adalatr, bagaimana keadaan kalian, dan bagaimana keadaan kalian
ketika menggoda Yusufl ?rili';V1,J6';) o, *WV;it eL <3't;it;;;.';}fi 

"Mereka berkata, 'Maha Sempurna Allah, kami tioda

I'rr4 Ibnu Jauzi MamZad Al Masir (4D37).
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mengetahui sesuatu kcburukan daripadanya'- Berkata istri Aziz,
'selrarang jelaslah lcebenaran itt)'." Ia (istri Aziz) berkata, "sekarang
kebenaran telatr menjadi jelas, terungkap, dan terang.- &*;;>6Ai
C)Artijfrb4ji "Ahtlah yang menggodanya untuk menundukkan
dirinya (kcpadafu). " Maksudny4 yusuf termasuk orang yang benar.
E o€ z ..rr --oa"orq;9y[] "Dia menggodaht untuk menunduklran dirilat

(lrepadarrya). " (Qs. Yuusuf [lZ]: 26).

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19466. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan lrepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya, ?ai A,Z'$7,,Sekarorg jelastah kcbenaran
itu, " iaberkat4 i3,'menjadi jelas,'. lals

19467. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kalni, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujatrid,
tentang finnan-Ny4 SaidAiiX,,Sekarang jelaslah
kcbenaran irz. " Maksudnya adalatr g# ,'menjadi jelas.,llt6

19468. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Numair menceritakan kepada kami dari w*qq dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.talT

tatt

tat6

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D156) dan Ar Mawardi dr/lam AwNukat wa Al
Uw (3t47).

!{ujahid dalarr tafsir (397), Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al uyu (3t47),
Ibnu Athiyah dalam Al luluhoro Al wajb en$), dan Ibnu ratsir aaum
taftir (7/50).
Ibid.
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19469. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.lo"

19470. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari W.q", dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujatrid, riwayat yang sama.lale

19471. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yaztd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

k-enada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, # ilIgii "sekarang jelastah kcbenaran itu.,, Maksudny4
sekarang kebenaran telatr menjadi jelas.ta2o

19472. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

sama.l42l

19473. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abilrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4
IAi AA'657 " S e kar an g j e I as t ah ke b e nar an i tu,,, iaberkat4
gF "menjadi jelas".raD

rtt
l/tl9

Ibid.
Mujahid dalam afsir (394 dan Al Mawardi cud,am An-Nukat wa Al uytn
(3t47).
AI Mawardi dalam A*Nukat wa Al Uyttn (3147).
Mujahid dalam tafsir (397) dn Al Mawardi daram AwNurcat wa Al uyun
(3t47).
Abdurrazzaq dalam tafsir Qf2n).

ta20

t12l

t4x2
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19474. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Ny4 fri d*l$i "sekarang jelaslah

kebenaran itu," iaberkata, iff "menjadi jelas".I423

19475. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Muhammad menceritakan kepada kami daxi Asbath, dari As-

Suddi, riwayat yang sama.la2a

19476. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan

kepada kami dari Adh-Dhahhak, riwayat yang sama.la2s

19477. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ra'il

(istri Ithfir Al kiz) berkata, SaidAifX "sekarang
jelaslah kcbenaran ira. " Maksudnya, sekarang kebenaran

telatr menjadi terang dan jelas. 'oJftb4.$ &*;tiY1
6)i2fr "Alaiah yang menggodanya untuk menundulckan

dirfuya (kcpadafu), dan sesungguhnya dia termasuk orang-

orang yang benar," atas perkataan Yus$ bahwa ia (wanita

itulah) yang meng ajalaty a.r 
426

19478. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada karni dari Asbath, dari As-Suddi, ia

Al Mawardi dalam An-Nukot va Al Uyun (3147).

Ib,nu Abi Hatim dalam tafsir QDl56),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D37),
dan Al Mawardi dalam A*Nufu wa Al Uyn Ql47).
Al Mawardi dalan AwNtkat wa Al Ilyun (3147).

Ib,nu Abi Hatim dalam tafsir QU57).

Lzt
t+u

tltt
lt26
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berkata: Raja berkat4 "Bawalah mereka kepadaku." Lalu J6

ii oe )4" c&6 ;L ;rL 4 :* * 3r't3 ;S 
"Y'K;ic"Raja berkata ftepada wanita'wanita itu), 'Bagaimana

keadaanmu kptiko kamu menggoda Yusuf untuk

menunduklan dirinya (kcpadamu)'? Merel<a berkata, 'Maha

Sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu lreburuknn

daripadarrya'. Akan tetapi istri Al Aziz memberitatru kita

bahwa dirinyalah yang menggoda Yusuf, kemudian masuk ke

dalam rumah dan ia (Yusuf) mulai melepaskan celananya,

namun kemudian ia mengenakannya kembali. Dia (istri Al

Aziz) tidak mengetatrui apa yang timbul dalam pikiran Yusuf

saat itu. Istri Al Aziz kemudian berkata" bltA,*iif
"sekorang j elaslah kebenaran itu. "1427

19479. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z,aid berkata,

tentang firman-Nya, hi A*'Sf "selcarang jtilaslah

kcbenaran irz. " Maksudnyu, ffi "menjadi jelas".Ia28

Asal kata 'aerr, adalah '# . X^ tetapi dikatakan |F;a;
sebagaimana dikatakan t ;:li " Maka mer e ka (s emb ahan-s emb ahan

itu) dijungkirkan." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 94) dalam q]
"membalikkanu, dan dikatakan 'r;<]k dalam Lf "-"rr"egah" dan ]i]i
dalarn l! "menaburkan." Asal kata}ai adalah, sesuatu telatr berakar

dengan kuat. Dikatakan misalnya,:J;5'ueL "ia mencukur rarrrbuttya",

jika ia mencabut sampai akarnya dengan cara memotong. Hanya saja,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D158) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'
Taruil (3D92\.
Al Mawardi dalamAn-NukatwaAl Uyun(3147) darr lbnu Abbas, Mujahid, dan

Qatadah.

t427

l12t
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maksud 
t$r'c;b, di sini adalah, kebatilan dan kebohongan telah

lenyap, sehingga terputus, dan kebenaran menjadi jelas terlihat.

oao

@ ailil[To;l';J:"&,#U Ei i 6 &g'
" (Yus1d belrl<au), 'Yarrg ilemikian iar agm did (N Aziz)
mengetalrui bahw a sesunggutny a arl<u ddak bqlilrj,anoit

l<cp adary a di b elal<mtgny a, ilmr b ahw as any a Nlah fidak
mqidtwi tifui- day d onmg- or (mg y ang bqldiarut."

(Qs. Yuusuf [12]: 52)

Abu Ja'far berkata: Maksud firrran-Nya 'rA { 6 &-qt
#U "(Yusuf berkata), 'Yang demiHan itu agar dia (Al Azi4

mengetahui balnla sesungguhnya aht tidak berWtianat kepadanya di

belakangnya'. " Adalah, perbuatan yang aku lalorkan, yaifu penolakan

terhadap utusan raj4 keenggananku memenuhi panggilannya dan

menemuinya" serta permintaanku kepadanya agar menanyakan

keadaan wanita-wanita yang melukai tanganny4 adalah agar ia (raja)

tahu bahwa aku tidak berkhianat dengan istrinya di belakangnya. Aku

tidak berbuat keji terhadapnya ketika ia tidak ada di rumah, maka

lebih tidak layak lagi bagiku untuk melalcukannya ketika ia ada di

rumah."

Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

19480. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Islraq, ia ber*ata: tLJ,3

. 'fiJ. "(Yusuf berkata), 'Yang demikian itu agar dia (Al Aziz)
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mengetahur'. " Ithfir adalah tuaffrya. #U;ti f S "Bahwa

sesungguhnya aht tidak berHtianat kepadanya di
belakangrrya." Maksudny4 aku tidak akan melakukan

penyimpangan terhadap keluarganya ketika ia tidak

mengetahuinya.r42e

19481. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya ,;:{\'iJ I 6 ,fi-qt "(yusuf bertrata),

'Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa

sesungguhnya aht tidak berkhianat kepadanya di
belakangnya." Maksudnya, Yusuf yang mengatakannya. la30

19482. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman-Ny", J{g)A I $ e-qt "(Yusuf bertrata),

'Yang demikian itu agar dia (Al Azi) mengetahui bahwa

sesungguhnya aht tidak berkhianat kepadanya di
belakangnya'. Maksudnya, Yusuf yang mengatakannya,
str{ku tidak mengkhianati tuanku. u la3 I

19483. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami daxi W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, { df i[-i*t
#U;fit "(Yusuf berkata), 'Yang demiflan ftu igar dia (Al

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D157).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Qrun (3147), Su&an Ats-Tsauri dalam
tafsir (143), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D39).
Ibid.

t4z9

1430

t43!
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Aziz) mengetahui balrwa sesungguhnya aht tidak berWianat
lrepadanya di belakangnya'." Ia berkata, "Yusuf yang

mengatakannya."1432

19484. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Mamar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, I a1;t4ayt
#U;5, "(Yusuf berkata), 'Yang demikian itu agar dia (At

Aziz) mengetahui balwa sesungguhnya aht tidak berkhianat
Irepadarrya di belalcangnya'." la berkata, "Yusuf yang

mengatakan ini.nl4l:

19485. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kalxri, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada karni dari Isma'il bin Salim, dari Abu
Shalih, tentang firman-Nya, #U;it {:i'&;{t "(yusuf
berkata). 'Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui

bahwa sesungguhnya alat tidak berkhianat kcpadanya di
belakangnya'. " Itu merupakan perkataan Yusuf, batrwa ia
tidak mengkhianat i Al Aziz melalui istrinya. ra3a

19486. Al Husain bin Al Faraj menceritakan kepadaku, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkata, tentang firman-Nya" #U;#' l;f &;{t "(yusuf
berkata), 'Yang demikian itu agar dia (Al Azi) mengetahui

balwa sesungguhnya alru tidak berWtianat kcpadanya di

Ibid.
Abdunazzaq ddasr tafsir Qnn) dan Al Mawardi dalan A*Natcat wa Al
Uw(3t47).
Ibnu Jauzi dalan hd Al Masir (4D39).

tar2

la33

ta3a
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belakongrqru'." Ini dikatakan oleh Yusuf "4ku tidak

mengkhianati raja di belakangnya. " 
la35

Firman-Ny", 'qg 'i{".*{';i1r13 "Do, bahwasanya Allah

tidak meridhai tipu-daya orang-orang yang berkhianat. " Ia berkata,

"r{ku melakukan itu agr tuanku tatru batrwa aku tidak

mengkhianatinya di belakangnya dan Allah tidak meridhai tipu-daya

orang-orang yang berkhianat. Sesungguhnya Allah tidak meluruskan

perbuatan orang yang mengkhianati amanat, dan tidak memberikan

petunjuk kepada orang-orang yang melalorkan perbuatan khianat."

Firman-Ny ", -.3{u,f$ P :tj &-qt "(Yusuf berkata), 'Yang

demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui balwa sesungguhnya alat

tidak berWianat di belakangnya." Ini berhubungan

dengan perkataan istri Al Aziz, 6)irtlSftS.*r:i &*;ri6
"Ahtlah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadalat),

dan sesungguhrrya dia termasuk orang-orang yang benar." (Qs.

Yuusuf [2]: 51) Maknanya suda]r diketahui oleh para pendengar,

seperti berhubungannya firman Allah, o.r-j*-U.:Si "Dan demibian

pulalah yang akan mereka perbuat," dengan is Wt a:yl tjrq2 "pq,
menjadilran pen&dubtya yang mulia jadi hina." (Qs. An-Naml [27]:
34). Hal itu karena t t-jiiU.:Si "Dan demikian pulalah yang alcan

mereka perbuat," adalah khabar mubtada'. Demikian juga perkataan

Fir'aun kepada satrabat-sahabatnya dalam suratr Al A'raaf, olj,l-S $Ui

"(Fir'aun berkata), 'Maka apakah yang kamu anjurkan'?"
berhubrurgan dengan perkataan para pemuka kaum Fir'aun , 'rtt'J-r-;-

ntt lbid.
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|S+\l'U &t'- "Yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari
negerimu. " (Qs. Al A'raaf [7]: 110)

ooo

t+< o, 1t€ -t z
Sfao,t it\:o"r;)C

@"Fs
"Ddrt aku dnak msnbebasl<f,rr dirtku @aril<esalahan),

l<mena sesunggulvrya natru itu selolu nwryunth@oA"
kciahaun,lceanali nafru yory diberi ralmut oleh Tuhmtlcu.

Sesnngzhny a Tuhmil<u Maha Pengarreun lagi Mdhfl
Perrtyoyong."

(Qs. Yuusuf t12]: 53)

Abu Ja'far berkata: yusuf AS berkata, ,;'rfJTTj"Dan aht
tidak membebaslcan dirifu (dari kcsatahan)," dari kesalahan dan dosa

sehingga aku membersihkannya ,,ill ";ey,;JJi[ ,,Karena

sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.,,
sesungguhnya nafsu hamba memerintahkan apa yang diinginkannya
meskiptrn keinginannya itu tidak sesuai dengan yang diridhai oleh
Allah. l"r;C Jy "Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh
Tulunht." Meratrmati orang yang dikehendaki-Nya dari makhruk-
Nya, sehingga Dia menyelama&annya dari keinginan hawa nafsunya
dan ketaatan kepada kebunrkan yang diperintahkannya. i$3&;piy
"Sesungguhrrya Tuhanfu Maha Pengampun tagi Malu' penyayang. "
Huruf t dalam firman-Nya" iq;rl Jy,,Kecualt nofsu yang diberi
rahmat oleh Tultanht," berada dalam posisi ttashab, yang merupakan

$y A1'i:eg fi)i3y} t'Jus
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pengecualian yang terputus dari yang sebelumnya, seperti firman-Nya,

t4tJ4:tl,it:i-i:i-F fi "Dan tidak pula mereka diselamatkan."

"Tetapi (Kami selamatkan merelca) knrena rahmat yang besar dari

Kami." (Qs. Yaasiin [3Q: a3-44) yurg bermakna, kecuali mereka

diberi ratrmat. Jika bermak;rta mashdar, maka t ' dijadikan f il
muhdari'.

Maksud firman-Nya , 'd 3& q iL "sesungguhnya Tuhanht

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," adalah, sesungguhnya

Allah memiliki ampunan atas dosa-dosa orang yang bertobat dari

dosa-dosanya, dengan tidak menyiksanya dan membuka aibnya. Maha

Penyayang kepadanya setelatr pertobatannya.

Disebutkan bahwa Yusuf mengatakan demikian, karena ketika

#VliIJ P 6 &-qt "(Yusuf berkata), 'Yang demikian itu agar dia

(Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat

lrepadanya di belakangnya'. " (Qs. Yuusuf ll2): 52) seorang malaikat

berkata, "Tidak juga hari saat kamu bermaksud melakukan perbuatan

itu dengan wanita tersebut?" Itulah sebabnya Yusuf berkata, ?JUS

;A\e;$ ,ifii'oy'-;"Dan aht tidak membebaspan dirilat (dari

lrcsalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada

kejahatan." Dikatakan batrwa yang mengatakannya adalah Yusuf,

'Tidak juga hari saat kamu hendak melalokan perbuatan itu dengan

wanita tersebut, kemudian kamu membuka celanamu?" Ia adalah isti
N Aziz, maka Yusuf menjawab dengan jawaban ini. Dikatakan

bahwa mula-mula Yusuf mengatakan demikian oleh dirinya sendiri.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:
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19487. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Israil, dari Simak, dari
Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika raja
mengumpulkan wanita-wanita, ia bertanya kepada mereka,

'Apakatr kalian menggoda Yusuf ? Mereka menjawab, 'Maha

Sempuma Allah, kami tiada mengetatrui suatu kebunrkan

daripadanya'. Istri Al Aziz berkata, hi A;gX
'Sekarang jelaslah kebenaran f/z'. (Qs. Yuusuf ll2l: 5l) ',!!l

#U;:Jif 6'e|(Yusuf bertrata), "yang demikian itu agar
dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya atat tidak
berWtianat kcpadanya di belakangnya".' (Qs. yuusuf [12]:
52) Jibril lalu berkata kepadanya, 'Tidak juga hari saat kamu
hendak melakukan perbuatan itu dengan wanita tersebut,? Ia
menjawab, ;A\"r5u*{jfr1;it'*$bJy;,Dan aht tidak
membebaskan dirifu (dari kesalalun), karena sesungguhnya

. 
nafsu itu'selalu menyuruh trcpada kcjahatan'.nt436

19488. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari Israil, dari Simak, dari Ihimah,
dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika raja mengumpulkan
wanita-wanita, ia berkata kepada mereka, .Kalian

menggodanya'?" la lalu menyebutkan semua hadits, seperti

hadits Abu Kuraib dari Waki.r437

19489. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amr menceritakan kepada karri, ia berkata: Israil

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir On$l),Ibnu Athiyah dalam At Muharrar Al
Wajiz (3D54), dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (4D39).
Ibid.
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mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika raja mengumpulkan wanita-

wanita, ia berkata, "Kalian menggoda Yusuf?" la lalu

menyebutkan hal yang sama, hanya saja ia berkata, "Maka

Jibril memberinya isyarat dan berkata, "Tidak juga ketika

kamu hendak melakukan perbuatan itu dengan wanita

tersebut?" Yusuf menjawab, ;A\'iggjfri iy} \JUS
"Dan aht tidak membebaskan diriht (dari kesalahan),

lrarena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kcpada

keiahotan."ra3s

lg4g0. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Mu'sir, dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata:

Ketika Yusuf berkata, .jf|U;ii 16 &-e{t "(Yusuf

berlrata), 'Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui

balrwa sesungguhnya aht tidak berkhianat kcpadanya di

belalangnya'. " (Qs. Yuusuf ll2l: 52) Jibril atau seorang

malaikat berkata *Tidak juga pada hari kamu 
Te-ngrnginkan

apayrugingin ia lalekan?" Yusuf men$awab, iyilt;JVS
,A\"';e1 ;ii{t "Don aht tidak membebaskan diriku (dui
lresalatan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menywuh

kcpada kejahatan"ra3e

Ibnu Athiyah daln Al thhors Al Wajb (3D54).
rbid.

tl33
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19491. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'sir menceritakan
keada kami dari Abu Hushain, dari sa'id bin Jubair, riwayat
yang sama, hanya saja ia berkat4 "Seorang malaikat berkata
kepadanya, "Tidak juga saat kamu hendak melakukan
perbuatan itu dengannya?" ra tidak berkata, 'Atau Jibril.,
Kemudian ia menyebutkan seluruh bagian hadits yang
samal4o

19492. Ibnu waki menceritakan kepada karni, ia berkata:
Muhammad bin Bisyr dan Ahmad bin Basyir menceritakan
kepada kami dari Mus'ir, dari Abu Hushaiq dari sa'id bin
Jubair, tentang firman-Nya, #\El p rt p-q, "(yrsuf
berlrata), 'Yang demikian itu ago dia (Al Aziz) mengetahui
balwa sesungguhryn alat tidak berlchianat kcpadanya di
belalcongnya'. " (es. yuusuf [l2l: 52) Ia berkata, ..Seorang

- 
malaikat atau Jibril berkata kepadanya *Tidak juga ketika
kamu hendak melakukan perbuatan i1u dsngannya?- yusuf
berkara, ,;A\i:eg ,;AiiyAbJU: ,Dan aht ttdak
memb e b as kan dir iht (dar i kc s al ahan), kar e,a s e sungguhny a
nafsu itu selalu merywuh kcpada kejahatan."rur

19493. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: waki
menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Abu sinan, dari
Ibnu Abi Al Hud,ail, ia berkata: Ketika yusuf uertata, i$
,g\'A P 6'&-"(Yusuf berkata), 'yang demifuan itu agar
dia (Al Aziz) mengetahui barwo sesungguhnya aht tidak
berWtianat kepadanya di belakangrrya,.,, (es. yuusuf [12]:

'* Ibid.
r'r4r lbid.

-
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52). Jibril berkata kepadany4 "Tidak juga hari saat kamu

hendak melakukan perbuatan seperti yang ia inginkan?"

yusuf lalu berkata, ;;"J\'i36{ ,;aiiyut;Jus "Dan aht

tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena

sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada

kejahatan."r42

lg4g4. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Sinan, dari

Ibnu Abi Al Hudzail, riwayat yang sama.loo3

lg4g5. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Mus'ir

mengabarkan kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin

Jubair, riwayat hadits yang surma, yaittr hadits Waki dari

Muhammad bin Bisyr dan Ahmad bin Basyir'r4

19496. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Ala bin

Abdil Jabbar dar-Zardbin Habbab menceritakan kepada kami

dari Hammad bin Salamatr, dari Tsabit, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, #Udi 16 &-Aft "(Yusuf berkata),

'Yang demikian itu agar dia (Al Azi) mengetahui bahv'a

sesungguhnya aht tidak berkhianat kcpadanya di

belakangrqn'." (Qs. Yuusuf [12]: 52) Jibril berkata

kepadany4 'Ingatlatr perbuatan yang ingin kamu lakukan!"

Yusuf lalu berkata, ,A\"ufi ,;SiiyTJbJUS "Dan aht

tidak membebaskan diriht (dari kcsalahan), korena

As-suyuthi dalam Ad-Dttrr Al Mm*w (4/549), dan ia tidak menisbatkannya

kepada seorang ptm.
Lihar atso sebelumnya
Ibnu Athiyah &lalonAl lrtuhorr Al Waiiz QnSq-

tut
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sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kcpada

kejahatan."r45

19497. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Affan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Al Hasan, tentang

firman-Ny4 ,FU;!i l6 &-qt ,,(yusuf berkata), 'yang

demikian itu ogar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa

sesungguhnya aht tidak berkhianot lcepadanya di
belakangnya'. " (Qs. Yuusuf [12]: 52) Jibril berkata "Wahai
Yusuf, ingatlah perbuatan yang ingin kamu lakukan!" Yusuf
berkata, ;A\"zreY ,fri'ty|;LJU; ,Dan aka tidak
membebaskan diriht (dori kcsalahan), karena sesungguhrrya

nafsu itu selalu menyruh kepado kejahatan"r$

19498. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada lomi dari Isma'il bin Salim, dari Abu

, Shatih, tentang firman-Ny4 ,;{U;6,p 6'{1-aft "(htsuf
berkata), 'Yang demikian itu agar dia (Al Aziy' mengetahui

bahu,a sesungguhnya aht tidak berlilianat kcpadanya di
belakongnya'. " (Qs. Yuusuf ll2l: 52) Ia berkata: Ini addatr
perkataan Yusuf. Jibril berkata kepadanya *Tidak juga saat

kamu melepaskan celanamu?u Yusuf lalu berkata, |JUS
;At"zte$ ,i$it-Z; "Dan aku tidak membebaskan diriku
(dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu

me nyuruh kepada kcj ahatan. "r 
u7

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712158) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
@r8r.
Ibid.
Ibnu Jauzi dalarnZadAl Masir (4/239).

lu5
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19499. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Isma'il bin Salim, dari Abu

Shalih, riwayat yang sama.l48

19500. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny", lf'rl'lfult
#U;ii "(Yusuf berkata), 'Yang demikian itu agar dia (At

Aziz) mengetahui bahwa sesungguhrrya alu tidak berkhianat

lrepadanya di belakangnya'." (Qs. Yuusuf [12]: 52)

Disebutkan kepada kami bahwa raia yang bersama Yusuf,

berkata kepadanya, "Ingatlatr perbuatan yang hendak kamu

lal'crkan!" Nabi Yusuf AS lalu berkata, ,;AiiyUtJU:
;t:)\'it01 "Dan aht tidak membebaskan diriht (dari

lresalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu rnenyuruh

kepada kejahatan.ur$e

19501. Mtrhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Telah sampai

kepadaku bahwa raja berkata kepadanya ketika ia

mengatakan apa yang ia katakan (stratr Yuusuf ayat 52.

Penj.), "Apakah kamu ingat perbuatan yang hendak kamu

lakukan?" Yusuf berkata, $y;A\";6i,;Ai iy?ri'nJv:
,{ 4t "Dan aht tidak membebaskan diriht (dari

lrcsalalwn), lcarena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalarn tafsir (7D158) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4D3e).

1448
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lrepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh

Tuhanht."r4so

19502. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman-Nya,

#V;Stf $ {l-Ayt "(Yusuf berlata), 'Yang demikian itu

agar dia (Al Aziz) mengetahui balrua sesungguhnya aht

tidak berkhianat kepadanya di belakangnya'. " (Qs. Yuusuf

$21: 52) Raja lalu berkata kepadany4 dan ia pergr ke sisiny4

"Wahai Yusuf, tidak juga ketika kamu hendak melalukan

perbuatan itu?' Yusuf berkata, i$'eSUS "Dan aht tidak

me mb e b as kan dir iht (dar i kc s al ahan). "r 
asr

Ada yang berpendapat bahwa yang mengatakan itu adalah istri

N Aaz.

19503. Ibnu Wiki menceritakan kepada karli, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Ny4 /1UEL {:['f[-lrft "(Yusuf berkata),

'Yang demikian itu agar dia (Al Azi) mengetahui bahwa

sesungguhnya alu tidak berkhianat kepadarrya di

belakangnya'." (Qs. Yuusuf [12]: 52) Ia berkata, 'Ini
dikatakan oleh Yusuf ketika ia dibawa untuk

memberitahukan Al Airz bahwa ia tidak berlfiianat di

belakangnya terhadap keluarganya,'rylii'$a*7fifi;
"Dan balrutasanya Allah ttdak meridhoi tipu-daya orang-

orang yang berkhianat." (Qs. Yuusuf ll2l: 52) Istri Al Aziz

Abdunazzaq dalam tafsir QDIS) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D158).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72158),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (41239),

dan Ibnu Athiyah dzlamAl Muhanar Al Wajiz (3D54).

1450
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fao Uof.uo, "Wahai Yusuf, dan tidak juga pada hari saat

engkau melepaskan celanamu?', yusuf berkat4 UttjUS
;A\'i}t^i JilliL"oan aht tidak membebaskan diriht
(dari kcsalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu
menyuruh kcpada lcei ahatan. ur as2

Terdapat pendapat yang mengatakan batrwa itu adalah
perkataan Yusuf sendiri, tanpa menyebutkan mudzak*ar, akan tetapi
menyebutkan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

19504. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nyq i,_,{pt'$"*1 X'-t: ;gU fi, l,i p-q, "(yttsuf
berlrata), 'Yang demikian itu agar dia (Al Azi) mengetahui
balrua sesungguhnya aku tidak berWtianat kepadanya di
belakangnya, dan balruasanya Attah tidak meridhai tipu-
drya orang-orang yang berWtianat'.,, (es. yuusuf ll2J: 52)
Itu merupakan perkataan yusuf kepada rajanya ketika Allatr
memperlihatkan alasannya. Allah mengingatk.mnya bahwa ia
hendak nmelakukan perbuatan itu, dan wanita itu hendak
melakukan perbuatan itu juga. yusuf lalu berkat4 LAUS
#\"';:e\i ;fr;iyu ,,Dan atru tidak membebastran diritat
(dari kesalahan), karena sesungguhrrya nafsu itu selalu
m e nyur uh kc p ada kcj ahal sn.,,r 

as3

ooo

::: Ibnu Abi Hatim dalan tafsir (Zt2l58).
t153 Ibnu Abi Hatim dalam t"rti gntiT) dan Ibnu Jauzi dalam zad AI Masir

(4D3e).
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c:iifi6i J6,ik 6i, ;lr$ "*,,jJrt AyJr, J6j

@aK,
"Dan raja bez:l<ata, 'Bawalah Yumf kcpadakur agar alcu
mewJilih ilia sebagai orung yolr.g rapatl<epadaku,. Maka

tatl<ala r ai a tnlah b ucalcap. cat<ap ilengan diq dia b ql,ata,
'Sesnngguhny alcanu (mfui) h$i ini neriadi seonmg yarJg

berl<cihdul<orr dnggi lagi itip a cory a p ada sisi kcmi,. "

(Qs. Yuusuf ll2lz 541

Abu Ja'far berkata: Allah SWT Uertrman, ..Raja Mesir,
yakni Raja Agrmg Mesir, adalah seperti yang disebutkan oreh Ibnu
Ishaq.

Al Wdid.bin Ar-Ralyan bertata:

19505- Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salarnah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ketika telah jelas
alasan Yusuf, dan ia mengetahui kejujuran serta pengetatruan

Xryf, ia pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, .+,!Fi
onfr# "Bawalah yusuf kepadaht, agar aht memilih
dia sebagai orang yang rapat kcpadofu.,, Ia berkata, ,rr{h

menjadikannya sebagai satrabat karibku dan tidak menjadi
satrabat karib bagi selainku.u lasa

Firman-Nyr*iiK(5 "Mrka tatkala raja telah bercakap-
cakap dengan dia." Allah berfirman, 'Ketika raja telatr bercakap-

r'x Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (l2l1g).
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cakap dengannya, dan ia mengetahui keterbebasan Yusuf dari semua

tuduhan dan besarnya menjaga amanat, ia pun berkata kepadanya,

'Kamu, wahai Yusuf adalah orang yang berkedudukan tinggi dan

dipercaya di antara kami, yakni diberi kedudukan sesuai keinginanmu.

Semua kebutuhanmu juga akan kami penuhi, karena tingginya posisi

dan kedudtrkanmu di sisi kami. Bisa dipercaya terhadap sesuatu yang

dipercayakan kepadamu. "

19506. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata, jKetika raja mendapati bahwa Yusuf tidak datang, ia
berkata, oP-*H "r.,)}i "Ba.n,alah Yusuf kepadaht, agar
aht memilih dia sebagai orangyang rapat kepadslsu.ut4s5

19507. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

\epada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, *H.4
|4. "Ago, aht memilih dia sebagai orang yang rapat
kepadaht," ia berkata, "Aku menjadikannya untuk diriku
sendiri."1456

19508. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Abu Sinan, dari
Ibnu Abi Al Hudzail, tentang firman-Ny4 =4j;frAg1J6;,'eL:.rH 'Dan raja berkata, 'Bawalah yusuf kepadaht,

agar aht memilih dia sebagai orang yang rapat kepadalan,.',

Ia berkata: Raja berkata kepadany4 rr{ku ingil
menjadikanmu tenran karibku, hanya saja aku menolak

Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir (4D42) dan Al Baghawi daram Mo,alim At-
Tarail (3D92).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7DlS9).

ta55
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makan bersamamu!" Yusuf lalu berkata, "Aku lebih berhak

untuk menolak. Aku adalah anak Ishaq. 
-atau 

aku adalah

anak Isma'il, Abu Ja'far ragu-." Dalam kitabku ini
redaksinya adalah anak Ishaq Dzabihullah bin Ibratrim

Khalilullah.ras1

19509. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Sufran, dari Abu Sinan, dari

Ibnu Abi AI Hudzail, riwayat yang sama, hanya saja ia
berkata, ccfiku adalah anak Ibrahim Khalilullah, anak Isma'il
Dzabihullah."rass

19510. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Abu Sinaru dari AMullah bin
Abi Al Hudzail, ia berkata: Al AzM berkata kepada Yusul
"Tidak ada apa pun kecuali aku seftmg bila kamu
menemaniku. Hanya sajq aku seneng bila kamu tidak
menyertaiku dalam keluargakq dan hambaku tidak boleh
makan bersamaku!" Ia berkata, "Apakatr aku menolak makan

bersamamu? Akulah yang lebih berhak untuk menolak

daripada kamu, karena aku anak Ibrahim Khalilullah, anak

Isma'il Dzabihullah, dan anak Ya'qub yang kedua matanya

menjadi buta karena kesedihan."l4se

19511. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
bin Utbatr menceritakan kepada kalni dari Hamzah Az-Ziyat,
dari Ibnu Ishaq, dari Abu Maisaratr, ia berkata: Ketika Al

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D159) dan Ibnu Athiyah dalanAl Muhorar Al
WqizQDss).
Ibid.
rbid.

115?
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Aziz melihat kehalusan budi, kecerdasan, dan keelokan rupa

Yusuf, ia pun mengajaknya makan siang dan makan malam

bersamanya tanpa disertai pembantu-pembantunya. Ketika ia

(Al Aziz) bersama istriny4 wanita tersebut berkata

kepadany4 "Kamu menuruhnya mendekat ke sini? Surutr ia

makan bersama para pembantulu Ia lalu berkata kepada

Yusuf, "Pergilatr dan makanlah bersama pilra pembantu!"

Yusuf pun berkata, "Kamu suka makan bersamaku atau

tidak? Aku, demi Allah, adalah Yusuf bin Ya'qub, Nabi
Allah, anak Ishaq Dzabihullah, dan anak Ibratrim

Khalilullah."ra6o

ooo

ryWoL|rfriyf?iy",FJE,
"BqlcataYu.saf ,'Jadil<anlahalubendaharawcmrwgcfi a
Mesir); sesurJggul*ya aku adaldh orang yang pandai

meni oga, lagi bupmgetallntorl' ."

(Qs. Yuusuf [12]: 55)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, "Yusuf berkata
kepada raja"'Jadikanlah aku bendatrarawan'. "

Kata 6ttf adalah bentuk jamak dari kata'-:ty.Hurufl/y'dan
Lam mas*pada kata f\\i di belakang, karena idhafat, sebagaimana

bait syair berikut ini:

r.60 Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz QD55).
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" Mirnpi itu tidak lenyap. "

Ini merupakan pennintaan Yusuf kepada raja agar ia mengatur
masalah makanan dan pajak negerinya, serta menjalankan kehidupan
negerinya. Raja pun menerima itu, sebagaimana telatr sampai
kepadaku. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19512. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid
menceritakan kepada kami, tentang firman-Nya, iQr;q,
',rt'ilg/I?"Jadikanlahahtbendaharmyannegara(Mesi),,,

ia berkata, "Raja tersebut memiliki perbendatraraan selain
makanan." Ibnu Taid brkat4.'Ia pun menyerahkan selnruh
kelanasaan tersebut kepadanya masalatr pengadilan

diserahkan padany4 perintah, dan keput'sanny4 sem,anya
Yusuf yang menjalankannya., t462

19513. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim
bin Al Mukhtar menceritakan kepada karni dari Syaibatr Adh-
Dhabbi, tenrang firman-Ny4 'Oflr;g{Fr#l
"Jadikonlah aht bendaharawan negara (Mesir),,, ia berkata,

"IJntuk menjaga unrsan 6a1L^r*. n 1463

Ini adalah bagran dari bait An-Nabigbah Adz-Dzibyani, dan terdapat dalam
Diwon (12). Keseluruhan baitnya adalah:

't)ty -*l,'lrj rlrd,, r..}} iir $.4ll l.'i/
Bait dari qasidah yang awalnya berbrmyi:

.,Jt6tt.u!q.-ut 61, r.-u i"+l/,rr
AI Mawardi dalan An-Nukat wa Al uytn (3/50) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D43) dari Adh-Dhahhak.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D160) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
tlyn(3150).

'ou'7)t? * if'-<ti,

l$2

l t63
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Para atrli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat, 74|;1
),.1L "sesungguhnya aht adalah orang yang pandai menjaga, lagi

berpengetahuan."

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, aku menjaga

apa yang kamu minta untuk kujaga, dan aku memiliki pengetahuan

tentang sesuafu yang kamu minta untuk aku tangani. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

19514. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nyq ry$a"sesungguhnya alru adalah orang yang

pandai menjaga lagi berpengetahuan " Maksudnya, aku

akan menjaga apa yang kamu minta untuk kujag4 dan aku

memiliki pengetahuan tentang sesuatu yanng kamu minta

unfuk kur:rus. Ia berkata, "Dikabulkan,"l4fl

19515. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, }-EUSI
"Sesungguhnya aht adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan," ia berkat4 "Aku akan'menjaga apa yarrg

kuurus, dan aku memiliki pengetahuan tentang hal itu."1a65

19516. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibratrim

bin Al Mukhtar menceritakan kepada kami dari Syaibah Adh-
Dhabbi, tentang firman-Nya, *'+a "sesungguhnya

aht adalah orang yang pandai menjaga, lasr

Ibnu Abi Hatim dalam tartsir (7D160), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41243)
dari Al Hasaq dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun (3/51) dari Ibnu
?aid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsi Ql2l60) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uw, Glsr).



SurahYu*srf

berpengetahuan," ia berkata, "Aku akan menjaga apa yang

kamu minta untuk kujaga, dan aku memiliki pengetahuan

unfuk menyelesaikan masalah kelaparan. " 
la66

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknaya adalah, aku
merliaga perhitungan, memiliki pengetahuan tentang batrasa. Mereka
yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

19517. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Al Asyja'i, tentang firrran-
Nyq ,S W! "sesungguhnya aht adalah orang yang
pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Makzudnya, aku
menjaga perhitungan, memiliki pengetahuan tentang

bahasa-1467

Abu Ja'far berkata: Di antara dua pendapa! maka menunrt
kami yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maknanya
yaitu, aku akan foienjaga apa yang kamu minta untuk kujaga aku

memiliki pengetatruan tentang apa yang kamu minta untuk kuurtrs. Itu
karena perkataan ini berada setelah firman-Ny4 ,t:,fi;;A iF rF
"Jadikanlah aku bendaharmyan negtra (Mest). " Serta

permintaannya kepada raja agar dijadikan sebagai bendatrarawan raja.

Ini adalatr pemberitatruan darinya batrwa ia memiliki pengalaman

tentang hal tersebut, dan penyeratran itu kepadanya sama artinya ia
memberitatrukan akan penjagaannya kepada perhitungan dan

pengetatruannya tentang bahasa.

ooo

t6
t$7

Al Mawardi dalarn An-Ntka wa Al tlytur (3/51).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir QDl60).
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#,X*L"qrW.*Ao &ek"vs
'u#,\iAui,{J:{6i1gt,

"DandcmikidrrlahKamirnertbqilccfuful<mlnpadaYus-u.f
di neguiMesir; (diabul<uasa pernrh) peryt nerwjul<e
mcmfl saja yang ialcehendaki dihnr.iMesb it;.r. Karri
melhnpahl<m ralmat Karni lnpoda siapa yar.g Karni

l<ehendaki ilmKari tidf,k menyia.rryidl<iln pahala otdrlg.
or arlg y arJg b nlrnt baik."

(Qs. Yuusuf UZI: 56)

Abu Jaffar berkata: Allatr SWT berfinnan, "Demikianlah
Kami memberinya kedudukan di bumi, yakni negeri Mesir. $W-
XL-L?'@ia berhtasa penuh) pergt menuju ke mana sajctyang ia
kchendaki di bumi Mesir itu'. AIIah berfirman, .Dia bebas

menentukan tempat tinggal di negeri Mgsir sesuai yang ia sukai
setelalr pemenjaraan dan kesempitan'. 

-*3;,lgt:+;t,Kami
melimpahkan rahmot Kami kcpada siapa yang Kami kchendaki', dari
makhluk Kami, sebagaimana Kami limpatrkan kepada yusuf. Kami
memberinya kedudukan di muka bumi setelatr berstatus budak,
kondisi diikat dan dilemparkan ke sumur. lgfi j'e{J,,Kami
lcehendaki dan Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang
berbuat baik," kemudian ia taat kepada-Nya atas apa yang

diperintahkan dan mencegatr atas apa yang dilarang, sebagaimana

Kami tidak menyia-nyiakan perbuatan baik dan ketaatan yusuf
kepada Allah. Itu merupakan pemberian kedudukan oleh Allah kepada
Yusuf di muka bumi.
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Hal tersebut dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

19518. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Salamah

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Ketika Yusuf berkata kepada r aj a: i,-$ * S; ;$ iF,#1
"Jadikanlah aht bendahararyan negara (Mesir);

sesungguhnya aht adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan" (Qs. Yuusuf ll2l:. 55), raja berkata,

"Dikabulkan!" Maka ia menjalankan, sebagaimana yang

mereka sebutkan, pekerjaan Ithfir, dan Ithfu mengasingkan

diri. Allah Swr berfirman: Vtg- *-frt e J,f;)-tk "ySitir-p"Oo, demikianlah Kami memberi kcdudukan

kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia berhnsa penuh) pergi
menuju kc mana saja yang ia kehendaW di bwi Mesir itu."
Ia (Ibnu Ishaq) berkata, "Disebutkan kepadaku, Allah a'lam,

bahwa ItIfir meninggal pada malam itu, dan bahwa raja Ar-
Ra)ryan ibn Al Walid menikahkan Yusuf dengan istri Ithfir,
Ra'il, dan ketika wanita tersebut menemuiny4 Yusuf berkata,

"Bukankah ini lebih baik daripada yang pernatr kamu

inginkan? Ia (Ibnu Ishaq) berkata, "Mereka menduga batrwa

wanita tersebut berkata, 'Wahai orang yang jujur, janganlah

kamu mencelaku, karena dulu aku adalah seorang wanita

seperti yang kamu lihat cantik dan menawan, wanita yang

hidup mewah dalam kerajaan dan dunia. Temanku (suami,

pentj.) adalatr orang tidak bisa menggauli istri, dan kamu

sebagaimana Allah menjadikanmu memiliki rupa yang elok,

maka aku terkalatrkan oleh apa yang aku lihat." Mereka

menduga bahwa Yusuf mendapatinya masih perawan,

-
l_33!I-
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kemudian ia menggaulinya sehinggaia melatrirkan dua orang

anak laki-laki: Ifraim bin Yusuf dan Misya bin Yusuf.ra6s

19519. Ibnu Waki menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi

tenntang firman-Nya, t;QW. otit O J',l.tkag
{l!t- Oan demikianlah Kami memberi lcedudukan trepada

Yusuf di negeri Mesir; (dia berhtasa penuh) pergi menuju ke

mana saja yang ia kchendaH di bumi Mesir itu," ia berkata,

"Raja mempekerjakannya di Mesir, dan akhirnya ia dijadikan

sebagai salah satu orang penting di negeri tersebut. Ia
mengendalikan jual beli dan perdagangan, serta semua

urusannya. Oleh karena itu, Allah berfirman, " €?rrrfKt
fr6-i+Wlt:1 *.jitcAe 'Dan dernikiantah Kami

memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; (dia

berhtasa penuh) pergt menuju lce mana saja yang ia
trehendaki di bumi Mesir itu'."r46e

lg52L. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berkata,

tentang firman-Nya, " 55-t;gl35. "1oto berkuasa

penuh) pergi menuju kc mana sajayang ia lcchendaki di bumi

Mesir itu," iaberkata, "Kami menjadikan ia memiliki apa saja

yang ia kehendaki berupa dunia. Ia bebas berbuat apa pun

yang ia kehendaki, karena ia diberikan kekuasaan.

Seandainya ingin, ia bisa menempatkan raja di bawah

Ibnu Abi Hatim dalam taftir QDl6l) dan Al Mawardi secara singkat dalam
A*NukatwaAl IlWQt2S).
Ibnu Abi Hatim dalanr tafsir (71216l).

ta5t

la60
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kekuasaannya, atau menjadikannya di atasnya. Ia bisa

melakukannya."laTo

19521. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Al Kufi, dari

Mujatrid, ia berkata, "Raja yang bersama Yusuf itu masuk

Islatrl."l47l

ooo

'biiij$rj1tl'r_if ,7ra<iil{j
'Dorrt sesunggulmyc pahai,r ili alhlru iatlebihboih bagi

ot(mg' q(mg yl4rrrg bqfrnrrrit ilm *lalu beirtokw a-"

(Qs. Yuusuf ll2lz 571

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Pahala Allah di

akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Bagr orang-orang

yang membenarkan Allatr dan Rasul-Nyq daripada yang diberikan

kepada Yusuf di dunia berupa kedudukan di negeri Mesir."

iti4lj& "Dan selalu bertakwa." Allah berfirman, "Mereka

bertakwa kepada Allah, sehingga mereka takut kepada siksa-Nya

dengan cara menyalahi perintah-Nya dan menghalalkan apa yang

diharamkan oleh-Nya. Mereka pun taat kepada perintah dan larangan-

Nya."

ooo

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl6l) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al
UwrQts3).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tlytn (3152).

t170

l17t
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@'r-'Kj :X {' ;{;, A; W.i Jr} Ar,G'
"Dart saudmo.saudma Yusaf datmg (ke Mesir) lalu mqel<a

masttk l<e (tcmp at) ny a. Maka Y ustrf fi wngenal mu el<n,

seilmtg mqela ddokkcr.al (la3i l,cpadmrya.,,

(Qs. Yuusuf [12]: 58)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, W;r3J,j'-rAi,A.)
'b2Xi:X fi ;{; )il; "Dan saudora-saudara yusuf datang (t<e

Mesir) lalu mereka masuk ke (tempat)nya. Maka yusuf mengenal
mereka." fr "sedang mereka,,, terhadap yusuf 'aJNf ,,Tidak

kcnal (last) kcpadarrya." sebab kedatangan mereka kepada yusuf
seperti yang diceritakan kepadaku berikut ini:

19522. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika
Yusuf telah tenang di kerajaannya, telah keluar dari bencana
yang menimpanya, dan tahun-tahun subur telatr pergi, yang ia
memerintahkan mereka untuk mempersiapkanya untuk tahun-
tatrun yang ia khabarkan itu akan terjadi, orang-orang dipaksa
untuk bekerja keras dalam semua hal, dan mereka dari semua
negeri cenderung ke Mesir untuk mencari persediaan
makanan.

Tatkala Yusuf menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-
orang' beliau pun merasa sedih. Beliau tidak membawakan
kepada satu orang kecuali seekor mta" dan tidak
membawakan dua ekor unta untuk safu orang, demi
memberikan kesempatan pada yang belum d"p"t, dan
merupakan tidakan yang adil dari beliau. Kemudian saudara-
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saudara beliau datang diantara kerumunan orang-orang yang

hendak meminta makanan, Yusuf pun mengenali mereka

namun mereka tidak lagi mengenali beliau. Ini semua sesuai

ketentuan dan kehendak Allah.l472

19523. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata, "Orang-orang tertimpa kelaparan, hingga menimpa

negeri Ya'qub, tempat ia tinggal, maka ia mengirim anak-

anaknya ke Mesrr, dan menyertakan saudara Yusuf,

Bunyarnin Ketika mereka menemui Yusuf, Yusuf dapat

me,ngenatri mereka, namun mereka tidak mengenali Yusuf-

Yusuf lalu berkata kepada merek4 'Ceritakan kepadaku

keadaan kaliq karena aku tidak tahu keadaan kalian'.

Mereka berkaa, 'Kami adalah sekelompok orang dari negeri

Syam'. Yusuf be*ata, 'Apa tujuan kalian dating ke sini?'

Mereka menjawab, 'Kami ingin mengumpulkan makanan'.

Yusuf berkata, 'Kalian berdust4 kalian adalah mata-mata!

Berapa junlah kalian?' Mereka menjawab, 'Sepuluh'. Yusuf
berkata" 'Kalian sepuluh ribu orang, masing-masing kalian

adalah dari seribu orang. Ceritakanlah keadaan

kalian'. Me,reka berkata, 'Karni bersaudara, kami adalatr

anak-analc dari seseorang yang dipercaya. Sebenanrya kami

berjumlah dua belas orang, namun ia telah diterkam binatang

buas saat sedang pergl dengan kami. Padatral ia anak

kesayangan bapak kami'. Yusuf berkata, 'Bersama siapa

bapak kalian tinggal setelatr itu?' Mereka menjawab,

'Dengan saudara kami yang lebih muda darinya'. Yusuf

tlrt Al Mawudi dalan An-Nukat wa At Uytn (3153).
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berkata, 'Bagaimana kalian menceritakan batrwa bapak kalian

itu jujur, sedangkan ia lebih mencintai anaknya yang kecil

daripada yang besar? Bawalah saudara kalian kepadaku

hingga aku melihatnya'. {j c*{J Ki6.*e}E lo|
g;J 'Jika kamu tidak membowanya kepadalat, maka kamu

tidak akan mendapat sukatan lagi daripadaht dan iangan
kamu mendekatiht 1 (Qs. Yuusuf [2]: 60) ',L4'r&";i7$6
'bJa{)G$ 'Mereka berkata, "Kami aknn membujuk ayahnya

untuk membawanya (ke mari) dan sesungguhrrya kami benar-

benar akan melaksanakannya". '(Qs. Yuusuf ll2l: 6l) Yusuf

lalu berkata, 'Tinggallah di antara kalian sebagai jaminan

sampai kalian kembali'. Mereka lalu meninggalkan

5"rrrr*.r1473

19524. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 'bisf li {3
"Sedang mereka tidak kenal (lag, kepadanya," ia berkata,

"Mereka tidak mengenalinya. " 
laTa

ooo

"Ji[ 
3,;-)117; il {J A, }g' ltt b;V fii; t*i

a;dt'iwjgl
uDarttcltkcrlf, Yust$nerryiapliolnunt*nsel<abahart

mal<ananny cL, itt be,rk atf, ,' B aw alah l<epadaku saudar arnt

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D163) dan Al Mawardi dalamr An-Nukat wa Al
UwrQls3).
Abdurrazzaq datam taftir QDIS) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl$).

un

t171
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ycrr.g seayah dengart lramu (Burryarnin), ddakl<nh lotrru
melihatbahwa alcu menyempumakmr sulloitl;rn diln alil

adaldh sebaik baik penuima tamu2"

(Qs. Yuusuf [12]: 59)

Abu Ja'far berkata: Allah berfiman, *Ketika Yusuf
membawakan makanan pada unta mereka, beliau membagi untuk satu

orang satu unt4 beliau berkata kepada mereka (saudara-saudara

beliau), '# l; F &OA 'Bmyalah kepadatu saudaramu yang

seayah dengan kamu @unyamin),'dan aku akan membawakan safu

unta lagi bersama kalian, sehingga kalian mendapatkan tambatran satu

unta lagi. J{XaJ41<r;;11 'Tidakkoh kamu metihat bahwa aht
menyempwnakanr sukatan don aht adalah sebaik-baik penerima

tamu?' Aku tidak menguranginya untuk seorang pun, WAifW
'Dan aht adatah sebaik-baik penerima tamu?' Aku adalah sebaik-

baik orang yang kedatangan tamu daripada orang lain di negeri ini,

dan aku melindungi kalian."

Hal tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19525. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada l<ami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang finnan-Nya, A;J'1U1; "Dan aht adalah sebaik-

baik penerima tamu?" Yusuf berkata, "Aku adalah sebaik-

baik orang bag yang datang ke Mesir.laT5

r17s Al Mawardi dilam An-Nukat wa Al Uynn (3154), Al Baghawi dalam Ma'alim
At-Taruil (3D99), dan Al Qurthubi dalan Al Jam{ li Ahkan Al Qur'm Qf222).
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19526. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika

Yusuf menyiapkan makanan orang-orang itu, ia

membawakan untuk setiap orang satu unta dengan batran

makananny4 kemudian berkata kepada mereka, F &"A;g
'#:; "Ba'n,alah lcepadaht saudaramu yang seayah etengan

lramu @urryamin). " Aku menjadikan untuk kalian unta lain.

Atau seperti yang ia katakan, ffia3lt31;tr1 "Tidak*ah

lramu melihat bahwa aht merryempurnakan sukatan dan aht
adalah sebaik-baik penerima tamu?" Aku tidak mengwangi

bagian seseorang sedikit pw (4;5i';i(lj "Dan alan adalah

sebaik-baik penerima tamu?" Yakni aku adalah orang yang

memperlakukan kalian dengan yang lebih baik daripada

orang lain. Jika kalian datang dengan membawanya, maka

aku akan memuliakan kedudukan kalian dan memperlakukan

kalian dengan baik, serta akan bertambatr rurta kalian yang

berisi makanan, karena aku tidak memberi kepada seorang

pun selain satu unta. sjfr{jc)+#,5fi.+a}V 1"9
"Jika kamu tidak membnvanya kepadaht, maka kamu tidak

alran mendapat sulcatan lagi daripadafu dan jangan lcamu

mendekatiht." (Qs. Yuusuf ll2l: 60) Janganlah kalian

mendekati negeriku. I a76

19527. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, # &"Og
'#i; "Ban,alah kcpadaku saudaramu yang seayah irrgm

t176 Ibnu Abi Hatim dalaur tatsir (7D146).
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lramu (Bunyamin), " yakni Bunyamin. Ia adalah saudara

seayatr dan seibu (saudara kandung) Yusuf.laTT

ooo

@ sli{j,s*-'tJ Kt6.+a.;r io|
' J ika lranu ddak metrrb aw arry d l,cp adalcu, rnalca l<firw

fidnk al<nrr mendapat sulraunlagi dnripadaku ilm jmgan
l<ontu nendel<milcu."

(Qs. Yuusuf [12J: 6O)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman sebagai

pemberitatruan tentang apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-

saudaranya, .*,r*k fioy "ltt- lramu tidak membmtanya kcpadaht,"

dengan saudara iebapak kalian. q+F ,lSf, "Maka kamu tidak

alran mendopat sukatan lagi daripadaht," yang aku timbang untuk

kalian. g;j{; "Dan jangan kamu mendekatiht" Mendekati

negeriku.

Firman-Ny4 o;{J{; "Dan jangan knmu mendekatiht,"

dalam posisi jazm dengan u6-:lt "laxangan". huruf nun dalam posisi

nashab, kemudian dibaca kasrah karena huruf ya dibuang. Benhrk

lengkapnya adalah gi* li.
aoo

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D163) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UytnQIS$.
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W,1$4 *',$4.J65@ i}rfi Gb 

"rA 
iz r,f"$6

@ og. Aii ;45 {yr!3ti tiyv 3i iii i}b 4
"Mgrrel<a bqlrata,'Kami alran munbujuk ay almy a unatk
membaw dny a kflwri) dmt senrnggulwry a kami benar -

b enm ol<fr n melalrs anal<.anny a' . Y usuf b erlau l<ep ada
briarrs-b"icmgnya,'Mas:'tkl<mtlahbarang-bmang(penul<m

l<epu,rry aan muela) l<e ilalarn l<arurrg-knnffrg muelca,
fli|dya mqela murgetalwtnya apabila rnqelca tclah

l<m$alilnpadal,cluargaflya,mu.dah-mudahanrnqel,a
ketrtahlagi'."

(Qs. Yuustf LLZIz 61.621

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman: Ketika Yusuf
berkata kepada saudara-saudaranya, .FJ I F &,Afi "Bayyalah

lrepadaht saudaramu yang seayah dengan kamu @unyamin)."
(Qs. Yuusuf [l2l: 59) AA'^A,fr"$6, "Mereka berkata, 'Kami akan

membujuk ayahnya untuk memba,wanya (kcmari)'." Kami juga

memintanya agar membiarkannya pergi bersama kami hingga kami
bisa menemuimu dengan membawanya. 6MGy "Dan
sesungguhnya kami benar-benar aksn melaksanal<annya."

Maksudnya, kami benar-benar akan melaksanakan apa yang kami

katakan kepadamu, yaitu membujuk bapak kami untuk membawa

saudara kami.

Hal tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:
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19528. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nya,5ffii GSi "Don sesungguhnya lcami benar-benar akan

melaluanakannya." Maksudnya, kami bersungguh-sungguh

melakukannya.laTs

Firman-Nya, lF' eW,ij$ r{:4.J6t "Yusuf bertrnta

kcpada bujang-bujangrya,'Masukkanlah bmang-barang (penukar

lrepunyaan mereka) ke dalam korung-karung mereka'. " Allah SWT

berfirman, "Yusuf berkata kepada para bujangnya."

Hal tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19529. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada l;ami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ,*)4.J63
"Yusuf berkata kcpada bujang-bujangnya." Maksudnya

adalah kepada para bujangya.r4Te

$h A'd-L"ljGJ " Masukh,anlah barang-barang (penukar

lrepunyaan mereka) lce dalam karung-karung mereka." Ia berkata,

"Masukkanlatr seperdelapan makanan ke dalam karung-karung

mereka." Kaali)merupakan bentuk jarrruk dor'Yt,dan itu adalatr

jarnak yang banyak. Sedangkan jamak yang sedikit adalatr dengan

menggunakan kata ,F':1, dan itu adalatr jarnak antara tiga sampai

sembilan.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D164) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun(3155).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2165) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Wn(3t5s).

l,l7t

r17l)
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Pendapat kami tentangkata*rsama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19530. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, i{tliz,,ljl$
ilhe "Masukkanlah barang-barang (penukar kcpunyaan

mereka) ke dalam lmrung-karung mereka," yakni barang-

barang penukar mereka. l48o

19531. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,

"Kemudian ia memerintahkan agar barang-barang penukar

mereka yang ia berikan, dimasukkan ke dalam kanrng-karung

merek4 sedangkan mereka tidak meng.1r11r,ri. rr lat I

19532. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkatal Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata: Yusuf berkata kepada para bujangnya ketika ia

menimbang, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka

ke dalam karung-karung mereka agar mereka tahu ketika

mereka kembali kepada keluarga mereka, supaya mereka

kembali kepadaku. " 
la82

Jika seseorang bertanya, "Dikarenakan apa Yusuf
memerintahkan bujangnya untuk memasukkan barang-barang penukar

saudara-saudaranya ke dalam karung-kanrng mereka?"

Jawablatr: Itu mengandung beberapa alas an"

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D165).
Ibid.

l4t0

l48t

l4t2
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Pertama, Yusuf khawatir bapaknya tidak memiliki uilg,
karena tahun itu adalah tahun paceklik dan gersang, sehingga

berbahaya mengambil uang dari merek4 dan Yusuf senang

mengembalikannya.

Kedua, Yusuf ingin melapangkan kebutuhan bapaknya dan

saudara-saudaranya dengan menggUnakan alat penukar tersebut, lalu

dikembatikan kepada mereka. Mereka tidak mengetahui bahwa sebab

dikembalikannya itu adalah karena sikap menghorrrati dan

mengutamakan.

Ketiga, Yusuf ingin agar mereka tidak mengingkari janji untuk

kembali. Jika mereka menemtrkan dalam karung-karung mereka harga

makanan yang tidak mereka bayar dan kewajiban mereka untuk

membayar yang menjadi hak Yusuf untuk menerima harga bahan

makanan yang diberikan kepada merek4 ma[<a mereka akan merasa

berdosa mengambil harga makanan yang tidak mereka bayar,

sehingga mereka akan mengembalikannya kepada pemilikny4 dan ini

akan membuat mereka kernbali kepadanya.

ooo

ifr ,:*-,ia 3€J1u'€ 6ua$6, 4 {yr$6
@ir'rl:J Sutj jU)(6

"Mal,a tattala mrz:el<a talah l<enhdli l<gpddfl ayah nselca
(Y a' qfu) n q el<a b qlcma,' W dhori ay ah l<frrni, l<m',i dnak

al<or. mendapat zul<atan (SolrfinrJ) la9i, (iiko fidak

rnetrtaw a saudara l<$ni), sebab itu biorl<mrlah saudma

l<rorJiFersrbersama.sarnakamiilpdyal<affrimendapat
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$tlratan, dmr sexmggulrrty a krlrmi benar.bmm akart

rnenjagmqtd'."

(Qs. Yuusuf [12]: 63)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirnan: Ketika saudara-

saudara Yusuf kembali kepada ayah mereka, mereka berkata, gi t:5.1$

'#J Liet L6 J t\'6|F, $ "\tr'ahai ayah kami, komi tidak akan

mendapat sukatan (gandum) lagi, (jika tidak membawa saudara

kami), sebab itu biarlcanlah saudara kami pergi bersama-sama kami

supaya kami mendapat sukatan." Kami tidak mendapat sukatan

gandum melebihi sukatan yang diperuntukkan bagi kami, dan tidak

diberi sukatan untuk setiap satu orang kecuali sukatan satu unta. Oleh

karena itq utuslatr bersama kami saudara kami, Bunyamin, yang akan

diberi sukatannya sendiri satu sukatan unta yang lain sebagai

tambatran bagi sukatan unta-unta kami. tirlui; uJt: "Dan

sesungguhnya kami benor-benar akan menjaganya,," dari

kemungkinan mendapat hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan.

Pendapat kami dalam hal ini sama dengan pendapat para ahli

tatcwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19533. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kalni dari Asbath, dari As-Suddi, batrwa

ketika mereka kembali kepada ayah mereka, mereka berkat4

'Wahai Ayahanda, Raja Mesir memuliakan kami dengan

kemuliaan yang tidak kami berikan kepada anak Ya'qub, dan

ia menahan Syam'un sebagai jaminan." Ia (Yusuf) juga

berkata, "Bawalah kepadaku saudara kalian yang dilarang

pergi oleh bapak kalian setelah saudara kalian yang telatr
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meninggal itu. Jika kalian tidak membawanya maka

janganlatr kalian mendekati negeriku." $y * '&t;,i" J6

|r,;) At U'(bL'A xft h n ,J iY:t',;-\:'1-
"Berkata Ya'qub, 'Bagaimana aht akan mempercayakannya

(Bunyamin) kepadamu, kecuali seperti aht telah

mempercqyakan saudaranya (Yusufl lupada kamu dahulu?'

Maka Atlah odalah sebaik'baik Peniaga dan Dia adalah

Maha Penyayang di antara para perryayang'. " (Qs. Yuusuf

l2J: 6$ Ia berkata, "Ya'qub berkata kepada mereka, 'Jika

kalian telatr menghadzp raja, sampaikanlah salam dariku, dan

katakan bahwa bapak kami memberikan shalawat kepadamrl

dan mendoakanmu dengan apa yang kauru berikan kepada

kami'"tlss

19534. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Mereka pulang hingga menemui orang tuanya Rumah

mereka, sebagaimana diceritakan kepadaku oleh para atrli

tentang Arab, berada di tanah Palestina di dataran rendatr

Syam. Sebagian berkat4 "Jalan masuk dari arah bukit yang

rendah dari Hisma"lasa dan ia seorzlng yang nomaden Dia

memiliki unta yang banyak." Mereka b€rkat4 "Wahai bapak

kami, kami datang dan telah bertemu dengan seseomng yang

baik. Kami singgatr dan ia memuliakan kedudukan kami' Ia

memberikan dengan penuh dan tidak mengurangi sedikit pun.

Kami juga diperintalrkan untuk membawa saudara sebapak

karni, ia berkate 'Jika kalian tidak melalnrkannya maka

janganlatr kalian mendekatiku dan janganlatr kalian masuk ke

Ibnu Abi Hdim ddam tafsir Q12165,2166).
Scbuah negcri di wilayatr Syarn.Lihat t'lufan Al Baldot(Y267).

ta!3

rta
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negeriku'." ya'qub lalu berkat a"-KilT".- $* -&f *
'q;:i r5';r"ui'A{ifi31 ; rJ iF,;.' B)goi*,,*

aht alran mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, kecuali

seperti aku telah mempercnyaknn saudaranya (Yusufl kepada

lamu dahulu?' Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan

Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyryang'."
(Qs. Yuusuf ll2f: 64)ta8s

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang bacaan firman-Nya,
'5k 

"gupoyo lcami mendapat sulmtan."

Mayoritas ahli qira'at Madinatr dan sebagian Makkatr serta

Kufah, membacanya "supcya kami mendapat sukatan,, dengan

menggunakan huntf nun, yang maknany4 kami mendapat sukatan.

Mayoritas ahli qira'at Kufatr membacanya 'fk- 
dengan

menggunakan huruf ya, y{tg maknanya, ia mendapat sukatan-_untuk

dirinya sendiri, sebagaimana kami mendapatkan sukatan kami
sendiri.las6

Abu Ja'far berkata: Kedua cara bacaan tersebut sama-sama
populer dan maknanya sesuai, maka dengan bacaan manapun
seseonrng membacanya, berarti ia telah benar. Hal ini karena ketika
mereka memberitahukan ayah mereka bahwa mereka tidak
mendapatkan sukatan tambahan terhadap jumlatr kepala mereka,
mereka berkata, #, I C SUIV- "Wahai Ayah ftami, ftami tidak apan

I'r&t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72l6s) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (g/56).tt* fbnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ashim, dan Ibnu Amir, memb aca ,F dengan

huruf zz4 dengan memperalmnkan JStr r,, *.
Hamzah dan Kisa'i membaca J4 dengan hurufya. Lihat Ibnu Athiyah dalanr
Al Muharrar Al wajiz (3D59) dan Ibnu Hayyan dalan At Bahr Ar Muhith
(6Des).
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mendapat sukotan (gandum) lagi, (iika tidak membawa saudara

lramil." Kemudian mereka memintanya agar iamengirim serta saudara

merek4 supaya mendapat sukatan untuk dirinya sendiri dan mereka

mendapat sukatan untuk diri mereka sendiri. Jadi, sama saja, baik

pemberitahuan itu khusus untuk dirinya sendiri, maupun untuk mereka

semua, dengan menggrrnakan lafazh jamak, karena telah diketatrui dari

makna ayat dan maksudnya.

ooo

'i{x;6fu , rJ iF #;T12- Sy r* -$::r, r" J6

@'":;JtoiX'{u9
"Bql<ata Y a' Etbr'Bagainmrr- aku alwt

nenperrcary ata.nrry a @uny amin) W adcnw, kcc,luarli sQ uti
al<at tcloh mempucoyal@r. sadmanya (Yusl,l{,) lnpoda

l<mu ilahria?' ifidl<a Allah adalnh sebaik-baik Peniaga ilmt
Aw ailalahll,dalwParyayury ili antara Para peaycyang!."

(Qs. Yuusuf I12l: 641

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfinnaru "Bapak mereka

(Yaqub) berkata, 'Bagaimana aku akan mempercayakan saudara

sebapakmu yang kalian minta agar aku mengutusnya bersama kalian

kecuali s€eerti aku mempercayakan saudaranya, Yusuf, sebelum

ini' ?" maksudnya "Sebelumnya."

Para atrli qira'at berbeda pendapattentang bacaan firman-Nya,
'Wlff"Mako Allah adolah sebaik-baik Peniaga"
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Mayoritas ahli qira'at Madinah membacany^"Ar;-'A
denganmakna-6{6-'Ati$"Alahadalatrsebaik-baiknyapenjagaan".

Mayoritas ahli qira'at Kufatr dan sebagian Makkah

membacanya , L)a ?'&'6 dengan hunf alif, dengan mengarahkan

"Yang menjaga" kepada tafsir bahwa itu dimaksudkan untuk

kebaikan. Sebagaimana dikatakan :/4) "* $, y^g maknany4 Litd
, L)v ip 'Allah adalah sebaik-baik penjaga di antara kalian". Lalu

huruf eqfdan mim dib:uang.raE7

Abu Ja'far berkata: Keduanya merupakan bacaan yang

populer dan maknanya saling berdekatan. Ahli ilmu Al Qur'an
membacanya dengan kedua cara tersebut. Jadi, dengan yang manapun

membacanyq maka dibenarkan. Hd itu karena orang yang menyifati

batrwa Allah adalatr sebaik-baik penjagaan, berarti menyifati-Nya

sebagai sebaik-baik penjaga, dan menyifati-Nya sebagai sebaik-baik

penjaga berarti menyifati-Nya sebagai sebaik-baik penjagaan.

'":;j;41';t "Dan Dia adalah Maha Penyayang di antara
para penyayang." Ia berkata, "Allah adalah sebaik-baik penyayang

terhadap maktrltrk-Nya. Dia menyangi kelemahanku karena ketuaan

umurku, dan kesepianku karena hilangnya anakku, maka Dia tidak

menyia-nyiakannya, akan tetapi menjaganya hingga

mengembalikannya kepadaku karena kasih sayang-Nya."

ooo

t't? Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Ashim 
-dalam 

riwayat Abu
Bakar-membaca uba;.
Hamzah, Kisa'i, Hafsh dari Ashim membaca bg ;t.
Lihat Ibnu Athiyatr dalam Al Muhwrar Al Wajiz (3260),Ibnu Halyan dalam
Al Balv Al Muhilh $ngr, dan Al Mawardi dalam An-Nukat wo Al Uyun
(3ts7).
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uli$\Ac Gy t:3 ;ii,-*|\t3:, ; i'{: W$J
J5 !rii_, t6 rt'ai" 6 E cay;i (3ab, .rsu

U3?lrY't#
"Tatlcalamqelcamen$ulabmangbdr(mgnyo,rmqel<a

menernilcmt lccmb ali b ar ang-b dr dng (p enul<m an) rner. ela,
dil<errtalil<m lepadn mqel<a. Mqelabql<ata, 'Wahai oyoh
l<fltrli apa lagt ydng kita inginl<an. lni bmang-barmrg kita,
dil<Ermbalil<nrl l@pada kita, ilmr llormi al<mt ilapat mmbqi
mal@rr lcehmgo l<.aT.i, darl l<f,mi al<mt dapat menwlihma

saudma l@trri, dfrrr l@ffLi akan mendapot urtbalwrr sul<atan

kmihm) sebqatbeban seekor tmta.Iat adalah ntltfran

':ffi"ffiY,i,T;:',',=

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman: Ketika saudara-

saudara Yusuf membuka barang-barang mereka yang mereka bawa

dari Mesir, dari Yusul mereka menemukan barang-barang penukaran

mereka, dan ifu berarti harga makanan yang mereka takarkan

dikembalikan kepada mereka. 5:$6:'A+$'a;CCW-$G dL
$l"Meretra berkata, 'Wahai ayah lrnmi apa lagi yang kita inginkan.

Ini barang-barang kita, dikembalikan kepada kita." Maksudnya,

mereka berkata kepada ayatr mereka, "Apalagi yang kita inginkan?

Barang-barang penukaran kita dikembalikan." Itu merupakan bentuk

kebaikan darinya terhadap merekq yaitu mengembalikan barang

penukaran kepada mereka.
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Jika ayat tersebut diarahkan pada makna seperti ini, maka

huruf t-. adalah pt6&-.,t "pertanyaan" dalam posisi naluab dengan

firman-Nya ,J "yang kita inginkan", darr takwil yang demikian

diaratrkan oleh Qatadah:

19535. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, *4 J'
"Apalagi yang kita inginkan." la berkat4 "Apa yang kita
inginkan setelah ini semua? Barang-barang penukar telah

dikembalikan kepada kit4 sedangkan ia telah memenuhi

sukatan tgitatrrl4S8

Firman-Nya gbt #i "Dan kami akan dapat memelihara.,,Ia
berkata, 'Kami mencari makanan untuk keluarga kami, maka kita bisa

membelinya untuk mereka." Dikatakan: W i$iiif LXi j6 "Fulan
memelihara keluarganya." Juga bait syair berikut ini:

,;; \?|saG);'dk
"Aht mengutusmu sebagai pemelihara keluarga,

malca kamu tinggal selama setahun.

Kapan daang hujanmu kepoda orang yang engkau beri hujan?,,

66fiii "Dan kami akan @pat memelihara saudara lcomi,,,

yang kamu kirim bersama karrri g;j J('rt:ri, ,Dan kami akan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsk (7D166), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Qtun(3/58), dan Ibnu Athiyah dalanAl Muhanar Al Wajiz (3D60).
Bait syair ini terdapat pada Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyun (3/58),
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al llrajiz (3/260), serta Al eurthubi dalam AI
Jami' li Ahkam Al Qur'an (91224), dan ia tidak menisbatkannya kepada siapa
pun.

,oas'gy.;.,rW;I

t488

1489
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mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta."

yang diberikan kepada kami sebagai bawaan satu ekor unta kami. i.!i
U:# "Itu adalah sukatan yang mudah (bagi Raja Mesi)."
Makzudnya" ini adalatr sukatan yang sedikit.

Hal tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19536. AI Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 5,-;i JS t$li
"Don kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum)

seberat beban seekor unta," ia berkata, 'Bagr setiap orang

dari mereka mendapat bawaan satu ekor unta. Oleh karena

itu, me,reka berkata 'Kirimlah saudara lcarni bersama karni,

maka kita akan mendapat tambatran bawaan satu ekor mta'."

Ibnu Juraij berkata: Mujatrid berkata, teNilang firman-Nya Jf
f '"Sukatan (gandum) seberat beban seekor unta."

Makzudnya adalah seberat bawaan satu ekor keledai.

Ia berlcata "Ini adalah dialek.'

Al Qasim berkata, *Yal<rri Mujatrid, batrwa keledai dalam

sebagian dialek disebut dengan istilahl,ri.-r4e0

19537. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang finnan-Nya, S$ !,ti1t
,,:i "Dan kami akan mendapat tambahan sulatan (gandum)
7--.
seberat beban seekor unta." Ia berkata, "Bawaan safu ekor

*r1u.rrl49l

AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/58) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (3 1302).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D166,2167).

l49o

t49l



Tafsir Nh:thabari

19538. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nyq ,0" lS'"t;yt "Dan kami alan mendapat tambahan

sukatan (gandum) seberat beban seekor unta." Maksudnya,

kami kembali dengannya sambil membawa bawaan satu ekor

unta, ditambah bawaan unta kami 3,;-r$i+ Ais "Itu

adalah sukatanyang mudah (bagi Raia Mesi4."rtsz

ooo

I -iy-* gv ;l <;fu;,;;i # "H, AuJ iS rc

@ Jg J; t1, i9 fi JG ;i' ir' ilt;-gi"f-, L6-
uYa'Erb bulata, 'Al<u seknli-l<ali tidak al@rr

rnelep askarrny a (p er gr) b q s otna- s dtrJa l<arru, seb ehmr l<f,nw

mernbqil<mtl<epadaku ianii yolng tegth atas nama Nlah,
bahwal<flrrrupastial<mrmetnbawdnydl<cpadakul<crnbali,

l<ecuali iikf,l<rltttu dil<epung mil,s1th', Tatlala mer:el<a

rnemberil<f,r. iar.ii muela, mal<aYa'Etb bqlata, 'Allah
adalah salai tuhadap apa yang kit,a ucapl<nn (ini)' ."

(Qs. Yuusuf [12]: 661

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrrnan, "Ya'qub berkata

kepada anak-anaknya, 'Aku tidak akan mengirim saudara kalian

bersama kalian kepada Raja Mesir'. SG6;r33fF 'sebelum

lramu memberikan kepadaht janji yang teguh atas nama Allah'.

Sampai kalian memberikan janji yang teguh atas nama Allah,dengan

tM lbtd.
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makna janji yang kuat, yakni apayaigdijanjikan berupa sumpatr dan

janji, -rli,\n 'Bahwa kamu pasti akan membau,anya kepadaht

trcmbali'. .&L6-6-$y'Krruoli jitu kamu ditrepung musuh', dan

kalian tidak bisa membawanya kembali kepadaku."

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19539. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Ny4 ;ik;ij't;-(1 "Tatkala mereka

memberikan jaryii merekn," ia berkata, 'Janji mereka."l4e3

19540. Al Mutsanna menceritakan kepadahr, ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, riwayat yang samaloq

19541. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 ":€-"Ltt-6 -$y "Krruoti iit@
lcamu dikepung musuh." Maksudnya" kecuali kalian semua

binasa.la9s

19542. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D167).
Ibid.
Mujalrid dalam tafsir (398), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDl67), Al Baghawi
dalem Ma'alim At-Tarail (31302), dan Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D53).

t4R
ta9a
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menceritakan kepada kami dari Ibnu

Mujahid.lae6

Tafsir Nh:Ihabori

Abi Najih, dari

19543. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah mengabarkan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang sama.laeT

19544. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, Abdtxrazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepadakami dari Qatadah, tentang firman-Ny q"!€-'"L6-l Jy

"Kecuali jika kamu dikepung musuh," ia berkata" "Kecuali

kalian terkalatrkan sehingga kalian tidak mampu

melawannya."1498

19545. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Ny4 "& L6-6"ly "Kecuali iit@ kamu dikcpung musuh."

Maksudnya, kecuali kalian tertimpa sesuahr yang

membinasakan kalian semua, maka itu adalah alasan bagi

kalian dadku.r4ee

Firman-Nya, iiiil,i;t;-(5'Tatkala mereka memberikan

ja4ji merefo. " Allah berfirman, *Ketika mereka memberikan janjinya,

Yaqub berkata, 3;;11&'Jil 'Allah adalah...terhadap apa yang kita

ucapkan (inil'. Atu dan kalian J1i 'Saksi', bagi kita untuk

memenuhi apa yang kita ucapkan bersama-sama."

ooo

tbrd.
Ibtd.
Abdunazzaq dalam tafsir (2/218),Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (7t2167), dan
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (31302).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsn (712167).

tar6

t4n
1498

t499

€I



SwahYlunsuf

.$ us,*3$,-;S uW jv 
*5,16 L4jri{'di,- J63

,f;,* r$"i"*i*b{t 5,lt qyi;},r,fiG &
@sJH;51

"D dn Y a' qub bqlcata,' Hai anak chd*u jangarrlah l<anw

ftusam,a-sama) ma,sak dmi satu pintu gubarrg, ilmt
mastrUah dmi phl,rl.r-pintu gubang yang bqlain lain;

rvtnJurJ ilenik ion dku tiado ilap at nrelep asl<m l<f,nru b m ang
seilikit pun daripailo (taknii Nlah. Keputusan rnerctaplcmt

(sexl,rl/l.) llurluyalahhak Nlah; l<epda-Nyalah aku
bqtawal,alilmhcndal,Jahl<cpada-Nyasaioor(mg-or(mg

y orrtg bqtaw al,al bq srl":oh diri."

(Qs. Yuusuf U21:671
a

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman" "Ya'qub berlcata

kepada anak-anaknya ketika mereka hendak keluar dari sisinya

menuju Mesir untuk mendapatkan makanan, 'Wabai anak-anakku,

janganlatr kalian masuk ke Mesir dari satu jalan, akan tetapi rnasuklah

dari jalan yang berbeda-beda'."

Disebutkan bahwa ia mengatakan demikian kepada mereka

karena mereka adalah laki-laki yang memiliki rupa yang elok, maka

orang-orang akan takut kepada mereka jika mereka masuk secara

bersamaan dari satu jalan, padatral sebenamya mereka adalah anak

dari satu orang. Oleh karena itu, ia memerintahkan mereka untuk

berpencar ketika masuk."

Hal inr berdasarkan riwayat-riwayat berilut ini:



Tafsir Ath:fhabari

19546. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid Al Wasithi menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, [i4$i7
13F 

"ii,rt;t 
:;ti *i y6 "Jangantah kamu (bersama-

sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari
pintu-pintu gerbang yang berlain-lain," ia berkata, "Takut
ada orang yang melihul.nl5oo

19547. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, {'d{,-J6,3

*i y6 biLi "Hai anak-anakku ianganlah komu

(bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang.',

Maksudnya, Nabi Ya'qub AS khawatir ada orang yang

melihat mereka" karena mereka memiliki rupa yang elok.lsol

19548. Mtrhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada.kami, ia
berkata: Mtrhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 y6LV:l;-*4#, "Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang
berlain-lain " Maksudnya, itu karena mereka diberikan rupa
yang elok, sehingga jiwa manusia akan takut kepada

mereka.l5o2

19549. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

Ibnu Abi Hatim dalam tafsr (7/2167) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Ar
Ultun (3/59) dari Mujahid dan Ibnu Anas.
Ibnu Abi Hatim dalam t^fsh (712168,2169) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(4/2s4).
Abdurrazzaq dalam tafsir QDls) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl6g,
2t69).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, r3F yyi LV:l-' )-i v( [r$i{'€$-Jc3 "Dan

Ya'qub berkata, 'Hai anak-anakku ianganlah kamu

@ersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan

masuHah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain'." Ia

berkata, 'Ya'qub AS mengkhawatirkan adanya orang yang

firetr$amati'tr1503

19550. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhatrhak berkata, tentang firman-Nya, )-l VE bljLIf
"Janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu

gerbang." Ya'qub mengkhawatirkan adanya orang yang

mengamati anak-anaknya. I 5@

19551.- Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Al Habbab menceritakan kepada karni dari Abu Ma'syir, dari

Muhammad bin Ka'b, tentang firman-Ny q )-i V6 btlil
"Janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu

gerbang," ia berkata, "Ia taktrt ada orang yanng mengamati

mereka.t'1505

19552. ...ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Asbath,

dari As-Suddi, ia berkata" "Ya'qub AS takut adanya orang-

Al Mawardi dalarn An-Nulrat wa Al Uyun (3/59) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D54).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qm6q dan Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir
(144).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41254) dari Ibnu Abbas, Mujahid, dan

Qatadah.

t503
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orang yang mengamati anak-anaknya. Oleh karena itu, ia
berkata, )-J yl UY-LS t#-'Hai anak-anaklat ianganlah
lramu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang'. Akan

tetapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda."l506

19553. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika

mereka keluar bersama-sama, yakni anak-anak Ya'qub,

Ya'qub berkata'*F: 
"6 

uW:;13 *: yE [t$i{'&#-
"Hai anak-anaklu janganlah kamu (bersama-sama) masuk

dari satu pintu gerbang, dan masuHah dari pintu-pintu

gerbang yang berlain-lain." Ia takut ada orang-orang yang

mengamati (karena keelokan mereka), sedangkan mereka

adalah anak satu orang.lso?

Firman-Nya, i,6, , 8l G {* ,itUS "Namun demikian

alat tiada dapat melepaskan lamu barang sedikit pun daripada

(aldir) Allah." Ia berkata, "Aku tidak kuasa melepaskan kalian dari

keputusan Allah yang telah ditetapkan-Nya kepada kalian dari suatu

yang kecil ataupun besar, karena keputusan-Nya akan terjadi pada

makhluk-Nya."

d$yiefi 5! "Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak

Allah." Ia berkat4 *Tidak ada takdir dan keputusan kecuali milik

Allah, bukan sesuatu selain-Nya. Dia memberikan keputusan kepada

makhluk-Nya dengan apa yang Dia kehendaki, maka Dia

Ibnu Abi Hatim dalam taft ir (7 Dl68).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Q/59) dari Mujahid dan Ibnu Abbas,
Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4/254), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar
At Wajb Qr26D.
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melaksanakan kepada mereka keputusan-Nya serta memberikan

ketetapan kepada mereka, dan ketetapan-Nya tersebut tidak bisa

ditolak."

'€j?7 y--b ',Krpada-Nyalah aht bertawalcal.,, la berkata,

"Kepada Allahlah aku bertawakal, maka aku berpegang teguh kepada-

Nya tentang masalah kalian, dan dalam menjaga kalian agar tetap

bersamaku sampai Dia mengembalikan kalian kepadaku dalam

keadaan selamat dan sehat, bukan pada masuknya kalian ke Mesir dari

pintu yang berbeda-beda."

'b|,;;S,f;r* t#j,,Dan hendaHah kcpada-Nya saja

or(mger(mg yang bertav,akal berserah diri." Ia berkat4 "Kepada

Allablah hendaknya ortrng memasrahkan urusan-umsann5/a."

ooo

e i,l tn ;L,rr- sAc i5 {J U 1WW
Lfr; r7 * ;i, :i;r'tli:t _3. ;,;*-# o-|+c l rrr,

@grg-1*tti'j*'L#3
"Don tatl<alo nselra mas:.tk merumfi yoflg diperintahl@rJ

ayah mqelra, mal<o (cma yolttg rnqelalakukon iar)
tiadalah nlelqasl<an mqeka sedikit pun dmi takdir Alloh,

al<frrr tptapi itu lwuyd sttclttt l<eirlgl'n.flrl pado iliri Y a' Etb
ydttg tclah ditctapl,armya. Dan sesunggrtltrrya dia

rnetnpnryaipmgetalunrt,l<menoKarnitalahnengaiarlcart
l<ppadorya. Al<mt tctapi l<ebanyal<an rnolrn$ia tiidf,

m.engetalrui."
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(Qs. Yuusuf [12]: 68)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirlnan, "Ketika anak

Ya'qub masnk i5 {;t U ir 'Menurut yang diperintahkan ayah

merelw', dan itu adalah masuknya mereka ke Mesir dari pintu yang

berbeda-bed". .i{ 5l4G 'Maka (cara yang mereta lafukan itu)

tiadalah melepaskan', yalad masuknya mereka ke Mesir dengan cara

seperti itu. Hal itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir

Allatl, yang Dia tetapkan kepada mereka, maka Dia

memutuskannya. "ti:;S. jx*-# e:tLilrri 4,41G '(riadatah

melepaslran mereko) sedikit pun dari takdir Allah, akan tetapi itu
hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkannya'.

Agar mereka masuk tidak dari satu jalan karena khawatir ada orang

yang mengamati mereka. Sehingga ia menenangkan diri dengan cara

memberikan mereka nasihat seperti itu, atau mereka mendapatkan

sesuatu yang tidak diinginkan karenanya.

Hal itu berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19554. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, tgirS. j4e 
"-|+tJ;"Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub

yang telah ditetapkannya," khawatir akan ada orang yang

mengamati anak-anaknya. I 508

t5G Mujahid dalam tafsir (399), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDl6g), dan Suffan
Ats-Tsauri dalam tafsir (12t4).
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19555. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.lsoe

19556. ...ia berkata: Ishaq mengabarkan keapada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu

Abi Najill dari Mujahid, riwayat yang sama.rsro

19557. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair me,nceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi

Najrb dari Mujahi4 tentang firmm-Nya *f;gi;:.L$y
A-:ii S. j;- Ukn tetapi itu honya suotu kcinginan pada

diri Ya'qub yang telah ditetapkmtrya," ia berkata, "Khawatir

ada orang yang mengamati 6o.1^nl5ll

19558. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

mencerifikan kepada karni dari Ibnu Ishaq, tentang finnan-

Nv", +--j 3.$-;,1't:.L{t"Akan tetapi itu twrva $Mtu

keinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkeffya," ia

berkata" "Apa yang ia takutkan terhadap anak-an^knya adalah

adanya omng-orang yang mengamati mereka karena rupa

(mereka yang elok) dan jumlah mereka (yang cularp

banyak)."1512

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi
(144}

l:t09

l5l0
15t I

t512 Hatim dalam tafsir Ql2l69) dan Sufran Ats-Tsauri dalam tafsir



Ti$sir Ath:Ihabari

Firman-Nya,'^*"6.*A';,t "Dan sesungguhnya dia
mempunyai pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan

kepadanya." Allah SWT berfirman, "Ya'qub memiliki pengetahuan,

karena Kami mengajarakan kepadanya. "

Dikatakan bahwa maknanya adalatr, ia memiliki pemeliharaan

karena Kami menaruh pengetahuan ke dalam dadanya.

Hal ini berbeda dengan pendapat Qatadah, melalui riwayat-

riwayat berikut ini:

19559. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, *A Xt
Lfr;() "Do, sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan,

lrarena Kami telah mengajarkan kepadanya. " Maksudnya

adalah dari yang telatr Kami ajarkan kepadanya.rsr3

19560. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-
Zttbur menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ibnu Abi
Arubah, dari Qatadah, tentang firman-Nya, q * -t:i Xt
L6; "Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan,

lrarena Kami telah mengajarlmn kepadafllo," ia berkata, "Ia
menjalankan apa yang ia ketahui."lsla

r5r3 Sufyan Ats-Tsawi dalam tafsir (la4) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(7Dr6e).

r5t' Ibnu Abi Hatim datam tafsir (7Dl7O), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
$run (3/60),Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D54), dan Ibnu Athiyah dalam
Al Muharro Al Wajiz (3D62).
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19561. ...ia berkata: Al Mutsanna berkata: Ishaq berkata: Abdullatt

berkata: Suffan berkata, "Sesungguhnya dia mempunyai

pengetahuan, karena Kami telatr mengajarkarrnya kepadanya"

Ia juga berkata, "Orang yang tidak mengamalkan bukanlatt

orang yang berilmu."l5ls

3;'G-{ n6i':iU""{,13 "Akan tetapi kcbanyakan manusia

tiada mengetahui." Allah SWT berfirman, "Akan tetapi kebanyakan

manusia 
-selain 

Yaqub- tidak mengetatrui apa y^ng ia ketatrui,

karena Kami mengharamkannya sehingga ia tidak mengetahuinya"

ooo

fi iA a 4ySiti*ai $Lst't'. 4; & W:' 65

.@ <,31xj3t4q,#
"Ddrt tttkalimsel<a fias.r/l,l<c (temPat) Yustt, Yust$

nertbawa srudaranya (Burryantn) l<e tenpdtrrya, Yusaf

bqlraw, "Sesu.ngguh,nya alw (ini) adaloh sau.dmarrut, mal<f,

j ang@;/oh lonu b q ilul<acita terhaday aP a y ang taloh

mqelaWakdn"
(Qs. Yuusvf U}lz 691

Abu Ja'far berkata: Ketika anak-anak Ya'qub masuk ke

tempat Yusuf, ',tai $y<s:( "Yusuf memba'wa saudaranya

(Bunyamin) lre tempatnya. " Allah berfirman, "Ia menemui saudara

kandungnyq lalu membawanya ke tempatnya."

r5r5 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (31304).
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Hal tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19562. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,
tentang firman,Ny a,l\4 $L<srt; Ai &i!:,(!j,,Don
tatkala merelm masuk ke (tempat) Yusuf Yusuf memba,wa

saudaranya (Bunyamin) le tempatnya," ia berkat4 "la
mengetatrui saudaranya, maka ia memberikan mereka tempat

tinggal dan memberikan makanan serta minuman kepada

mereka. Ketika malam tiba, ia mendatangkan trnfuk mereka

.F-i '1"*rat tidur'. Ia berkata, 'Hendaknya masing-masing

dua orang saudara dari kalian tidur dalam satu tempat tidur'.
Ketika salah seorang tersisa sendirian, Yusuf berkata, 'Yang
ini tidur bersamaku di tempat tidurku'. Ia pun bermalam

bersamanya. Yusuf lalu mencium baunya, dan memeluknya

sampai menjalang pagi. Ruwail lalu berkata, .Kami tidak
pernah melihat yang seperti ini, istiratratkanlatr kami
ddrinys.'1516

19563. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika
mereka masuk, yakni anak Ya'qub, ke tempat yusuf mereka

berkat4 'Inilah saudara kami yang kamu minta untuk kami
datangkan. Kami telah datang bersamanya!"

Diceritakan kepadaku bahwa ia berkata kepada merek4
"Kalian telah melakukan yang benar, maka kalian akan

menemukan kebenaran dariku." Atau sebagaimana ia berkat4
"Aku melihat kalian adalah sejumlatr orang, dan aku ingin

1516 Ibnu Abi Hatim dalam tafst (7/2170) serta Al Baghawi daram Ma,alim At-
Tarail (3/304), dan perkataannya J:. yakni urrl Al-Lisan Al AraD (enti: p).
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memuliakan kalian.,, Orang yang kedatanganlslT tamu
tersebut lalu menyeru, "Datanglatr dua orang-dua orang, aku
akan memuliakan keduanya dan memberikan pelayanan
terbaik!" Ia lalu berkata, ecfiku rihat anak yang datang
bersama kalian ini tidak memiliki pasangan, maka aku akan
membawanya bersamaku. Ia tinggal bersamaku.,,

Ia kemudian menempatkan dua orang-dua orang di tempat
y*tg berbeda-beda, dan ia menempatkan saudaranya
bersamanya, kemudian membawanya bersamanya. Ketika ia
hanya berdua denganny4 3A y; al JG ,,yusuf berkata,
'sesungguhnya afu (ini) adatah saudqamu'. - Aku adalatr
Yusuf. e:# tS ,,Maka janganlah kamu berdukacita,,,
dengan sesuatu yang mereka lakukan dahuha karena Alatr
telatr memberikan kebaikan kepa.da kita. Janganlatr
memberitahukan sgdikit pln lepada mereka tentang hal ini.
Allahberf irman,Ul-a;16',6ia{y<irt1_4,,i&i}r,U:
5YJ 13t4 q ,# sr iA "oon ii*oto meretra

masuk ke (tempat) yusuf,, yusuf membav,a saudaranya
@urryamin) ke tempatnya, yusuf berkata, ,sesungguhnya 

alat
(ini) adolah saudaramu, maka janganrah kamu berdurracita
terhadap apa yang telah mereka kcrjakan, ,1518

19564. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan
U,P:y F-i d*i Qatadatr, tentang firman-Ny4 *iL,6;
ital ,{L5;. {;ti _4ri uDan tatkala mereka masuk t@

(tempat) Yusuf, yusuf membawa saudararqta @wryamin) kc

:::^ Ibnu Abi Hatim dar.am talir onno)supaya maknanya menjadi sesuai.r5rt Ibnu Abi Hatim dalam tafsir rlitio,-iill) dan Ar Mawardi dararr An-Nukat
wa Al Uyun secara singkat (3/60).

I

ri
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tempafirya." Maksudnya adalah membawanya dan

memberinya tempat, dan ia adalatr Bunyamin.lsle

19565. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdil

Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad

bin Maqil menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

mendengar Wahb bin tlunabbih menjawab pertanyaan

tentang perkataan Yusuf, i6;1 {y<s:( A;; &iif:,C15
Oj:J\^aq,#fiiA),#53 ifi'c\4y-Jit "Don tattmtai'61(,

mereka masuk l@ (tempat) Yusuf,, Yusuf membowa

saudaranya @unyamin) ke tempatnya, Yusuf berkata,

'Sesungguhnya aht (ini) adalah saudaramu, maka janganlah

kamu berdukacita terhadap apa yang telah mereka

kcrjakan'." Bagaimana itu terjadi ketika ia mengambil

makanan, padahal Yusuf telah memberitahukan kepadanya

bahwa ia adalatr saudaranya, sedangkan kalian menduga

bahwa ia masih mengingkari tipu-daya mereka, sampai

mereka pulang?" Maka Wahb bin Munabbih berkata, "Ia

tidak mengakui kepadanya tentang adanya hubungan

persaudaraan, akan tetapi ia mengatakan, "Aku adalah

saudaramu menggantikan saudaramu yang meninggal.. {1
<rfi113L q,# " Maka i anganlah kamu berdukacita

terhadap apa yang telah mereka kerjakan", ia berkata,

"Janganlah kedudukannya membuatnu berduka cita.' ls20

t5 t9

t520
Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (3/305).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3 160).
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F'irman-Nya, e:# 53 ,,Maka janganlah kamu
berdukacita." la berkat4 "Janganlah kamu merendahkan diri dan
berduka cita."

, . W ,6 adalah wazan$ \I drrri ,tjt dikatakan ir,$j--'u.A.r
t t+il -.

Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para
ahli talailil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19566.- Bisyr meneritakan kepada kami, ia bertata: yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nyra AF ts
"Maka janganlah kamu berdukacita,,, ia berkata, "Janganlatr
kamu berdukrcita dan berputus asq.xl52l

19567- AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Isaq
mencerifakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abdil
Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdushshamad
menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mende,lrgar Wahb
bin Munabbih berkata, tentang firman-Nya A#ts
"Maka janganlah kamu berdukacita," ia berkata, ,'Janganlah

kedudukannya membuafuu berdukacita, I 52

19568. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Absath, dari As-Suddi,
tentang firman-Ny4 <rji-$Aq"#(s,,Maka
janganlah kamu berdukacita terlndap apa yang telah mereka

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712170) dan Ibnu Jauzi dalanr Zad Al Masir
(4Ds6).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrar Al llajiz (3D63).

t52l

t5?j2
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kerjalcan," ia berkata, "Janganlatr kamu berdukacita atas
perbuatan mereka. " 

I 523

Abu Jarfar berkata: Takwil ayat tersebut adalatr, janganlatr
kamu berdukacita dan merendahkan diri terhadap kejadian yang telatr
lalu dari saudara-saudararnu terhadap dirimu dan saudara

sebelum hari ini.'
ooo

1...! 1':7 <L -i t.u . lz
d)_r. d)r f *, *: O. yt$tGc:qi*rxl

#tl;'wtl /i
bgr:s

"Malra trltl<ala telah disiapllorrJ unfiik mrlrel<nbatwn
nrr.l<mw mel,':el<a, Yustrf memasttkl<m piata (tempat
mirrum) l<e ilalonrl<mmg sau.ilmmya. Kemudian

b qtqiaklah se seor ang y dng meny entl<mt,, Hai Wah,
seorngg\t l*y o lcamu ddalah or (mg. or cmg y arJg men curi, .,,

(Qs. Yuusuf [12J: 70)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adarah, ketika yusuf
membawakan unta saudara-saudaranya dengan persediaan makanan,
dan ia telah memenuhi kebutuhan mereka.

Hal tersebut berdasarkan riwayat berikut ini:

ts, Al Mawardi dalam A*Nukat wa AI uyun (3/60) dan Ibnu Athiyah dalam At
Muhorar Al Wqb QD63)

-
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19569. Bisyr menceritan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, i# V:S

Aq "Molca tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan

makonan mereka," ia berkata, "Ketika ia memenuhi

kebutuhan mereka dan memenuhi sukatan mereka."l524

Firman-Nya, ,; ,F A.'+Gll ',j1, "yusuf memasukkran

piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya.,, Ia berkata,
"Yusuf memasukkan bejana untuk menimbang makanan ke dalam
karung saudaranya."

z;:a3t adalah '-f:;:;lt "tempat minuman,,, yakni bejana yang

digunakan rmtuk raja dan tmhrk menimbang makanan.

Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para
ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19570. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Atran menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahid menceritakan kepada kami dari yunus, dari Al Hasan,

ia berkata, zj:;)t derr-ir13f adalatr sam4 yakni bejana yang

digunakan untuk minum. l52s

19571. ...ia berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia
berkata: Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (72l7l).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2l7l) dan suSan Ats-Tsauri dalam tafsir
(tu).

tsiu
t5?s
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Najih, dari Mujatrid, batrwa e;-G '.,Jlaan ir:Jt adalatr sama.

Yusuf menggunakannya untuk minum. I 526

19572. ...ia berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujatrid, ia berkata: t6-iiJ)it adalah L$31
"gelas" yang digunakan Yusuf untuk minum.1527

19573. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny4 '^i1li';4
"Yusuf memasuklran piala (tempat minum),,, ia berkat4
"Tempat minum raja."rszB

19574. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ,y; C'l-;li:)i
# "Piolo (tempat minum) ke dalam karung saudaranya,,,

yakni bejana yang digunakan raja untuk minum.l52e

19575. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nva, U-:.\Gtj #:jr 4,,'E di ,rpl'U* 3i, lj;
"Penyeru-penyeru itu berksta, 'Kami kehilangan piala raja,
dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh

bahan makanan (seberat) beban unta, dan alat menjamin

": Mujahid dalam tafsir (399) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (7Dt7t).
ts27 lbi;.
::: Abdurazzaq dalam tafsir QD2tg)dan suSan Ats-Tsauri dalam tafsir (144).t)" Ibnu Abi Hatim dalam t^fsb QnnD.
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terhadapnya'. " (Qs. Yuusuf ll2l: 72) Maksudnya adalatr

gelas yang biasa digunakan ruja untuk minum, yakni

cangkir.l53o

19576. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-

Nya, liqi'JG "Yusuf memasukkan piala (tempat

minum)." Serta firman-Nya, *Uiir 7(2b "Piala raja." (Qs.

Yuusuf Uzl: 72) Keduanya adalah sama, t6-r2 ' $ danit,Jr
adalatr sama, Yusuf menggunakarmya rmtuk mim,m.l53l

19577. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, ,; ,F O"i-611 ',Fe

"Yusuf rtemasukkan piala (tempat mirum) ke dalam korung

.saudaranya." Maksudnya adalah bejana yang digunakan raja

trntuk -inum.l532

19578. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata"

tentang firman-Ny4 ,; F ,t"^3-(11 'J1, 'Yusuf
memasuklron piala (tempat minum) le dalam karung

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl7l) dan Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir
(t44).
Mujahid dalam tafsir (399), Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (144), dan Ibnu
Athiyah dalarn Al Muhanar Al Wajiz (3D63).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir OnnD dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al
Wajiz (3D63).

1530

l53l

t532
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saudaranya," ia berkata:0ri.JJlt adalatr ir.At, yaitu gelas

yang terbuat dari emas, seperti yang mereka sebutkan.ls33

Firman-Nya, # U; C "Ke dalam karung saudaranya,"

maksudnya adalah dalam makanan saudara kandungnya, yaitu

Bunyamin. Demikian juga pendapat para ahli takwil. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

19579. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yaztd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 6 U C

"Ke dalam karung saudaranya," yakni dalam karung

makanan saudaranya. 
I s3a

Fiman-Nya, t;ii ;i"f "Kemudran berteriaHah seseorang

yang menyerukan." la berkata, "Kemudian seseorang menyeru."

Dikatakan, "seseorang yang mengetahui memberitahukan." W
i$ "Hai lafilah," yaklrti kafilah yang membawa barang muatan.
't3/ #y "sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

mencuri."

Pendapat karni dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19580. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2l7l), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uyun (3/61),dan Ibnu Jauzi dalam Zod Al Masir @nsr.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2172).

1533

1531
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tentang firman-Nya, ,y-, Cli@i'* C;Q i# fi
1$ "Md* tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan

makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum)

lce dalam karung saudaranya. " Si saudara itu sendiri tidak

merasa melakukannya. Ketika mereka hendak berangkat,

seseorang menyeru, l|J #t "sesungguhnya kamu

adalah orang-orqng yqng mencuri. "1535

19581. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamalr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Setelatr Yusuf menyediakan batran makanan untuk mereka,

memuliakan mereka, memberi dan mementrhi kebutuhan

mereka serta membawakan unfuk mereka safu unta-safu unta,

serta membawakan untuk saudaranya safu unta unhrk dirinya

sendiri sebagaimana ia membawakan kepada merek4

kemudian terdapat masalatr tempat mintrm raja, yaitu gelas,

dan mer6ka menduga bahwa itu terbuat dari perak, kemudian

ditemukan pada karung Bunyamin. Mereka berjalan seczra

pelan-pelan hingga telah mendekati sebuah kampong, mereka

diperintahkan untuk dikejar, akhirnya mereka ditemuakn, dan

barang bawaan mereka diteliti satu persatu, hingga akhirnya

seseorans menyeru, t|f '#t ;t ,ig "Hai knlilah,

sesungguhrrya komu adalah orang-orang yang mencuri",

berhentilah kalian semua, kemudian seorang utusan

menghadap mereka, dan berkata kepada mereka sebagaimana

yang diceritakan: "Bukankah kami telah memuliakan

kunjungan kalian, memenuhi sukatan kalian, memilihkan

tempat tinggal yang baik untuk kalian, kami memperlakukan

1535 lbid.
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kalian tidak seperti kami memperlakukan yang lain, dan kami

memasukkan kalian ke kediaman dan tempat tinggal kami?

Atau perkataan seperti yang telatr dikatakan kepada mereka

di atas tadi, mereka lalu menjawab: "Ya betul, ada apa ini?"
Ia mer{awab: "Kami kehilangan gelas raja, dan kami tidak
menuduh kepada selain kalian." 14 li -r; ;n ;it16 $t3';4\* K U; ,rr^ll A 's-)fl"soudoro-saudara yusuf

menjawab: "Demi Allah sesungguhnya kamu mengetahui

balm,a kami datang bukan untuk membuat kcrusalcan di
negeri (ini) dan kami bukanlah para pencuri" (Qs. Yuusuf

fl2l:73).ts36

Firman-Nya, i$W "Hai kaJllah,'telatr kami jelaskan

sebelumnya tentang makna 1;ir, yaitu kata jamak yang tidak memiliki
bentuk tunggal.

Diceritakan dari Mujatrid, batrwa kafilah anak-anak ya'qub

tu[tu V "keledai".

19582. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az-
Zubur menceritakan kepada kami dari Sufan, dari Ibnu
Juraij, dari Mujahid, tentang firmann-Nya i$ W "Hai
kdlah" ia berkata, "Keledai."1537

195E3. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an menceritakan

Ibid.
Mujahid dalam taftir (399), Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D172),Al Mawardi
dalam An-Nukat wa AI llyun (3162), dan Al Baghawi dalerm, Ma,alim At-Taruil
(3R06).

tr:,6

1537
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kepada kami, ia berkata: Seseorang menceritakan kepadaku

dari Mujahid, tentang firman-Nya,'o;tii'#t g rA
"Hai lcafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

mencuri," ia berkat4 "Kafilah adalatr keledai."l538

ooo

91.l & 1#t U6 @ 5u3*titl 44;|;i:t|i]6

@ U) .L6j #.|b .t",-.q ;)j
uMez.el<a nenjawab, sarrbil mmghailap kepado penyeru-
perryuu itu, 'Bmang apal<ah yuqhilarrg ilaril<frnuu?'

Perryuu.penyeruiatbqlata"'Kanil<ehilangolrJpkioraja,
ilan siso yang dapm rnengernbalil<mrryo orl<an mertpuoleh
batwn W Gebffiftr darJ aku mrrfamin

(Qs. Yuusuf [12]: 71.721

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Ketika anak-

anak Ya'qub diseru i!,J '&yUtffi'Hor kafilah, sesungguhrrya

lramu adalah orang-orang yang mencuri'. (Qs. Yuusuf [2]: 70)

mereka menghadap kepada orang yang berseru tersebut dan orang-

orang yang bersam{ryq lalu berkata, 6:iy'lil7 'Barang apakah

yang hilang dari kamu?' Kalian kehilangan apa?' 'U lf iji
,^Fl'Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kchilanga{piala raja".'
Maksudnya adalah tempat minum raja.

ts3t lbid.
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Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaannya.
Disebutkan dari Abu Hurairatr, bahwa ia membacu 9t-4ir LL:e tanpa
huruf warry. Seakan-akan ia mengarahkan ut, L* kepada "takaran"
untuk menimbang makanan.

Diriwayatkan dari Abu Raja, batrwa ia membac u *Ut L?.
Diriwayatkan dari Yahya bin ya'mar, bahwa ia membacu L?

.y:tl7t seakan-akan ia mengaratrkannya sebagai mashdar dar- tb\j -
LH-itb.""

Adapun bacaan mayoritas ulama negeri adalah { l '&,
dan itu adalatr baca^n yang tidak aku perbolehkan menyalailnya
karena adanya kesepakatan huiiatr tentangnya. Lf* adalah bejana
yang digrurakan Yusuf untuk menimbang makanan. para ahli takwil
juga membacanya demikian. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19584. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr,
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang istilah &$-l "piala rajan, seperti bentuk cangkir. Ia berkata, ..Abbas

r53e Jumhur membaca gri dengan htmrf shad dibaca dhammah, danmenggunakan
}nrfi alif. Abu Haiwah membaca 7\e denganhvruf shad dibaca leasrah dan
menggunakan htrut alif, Abu Hurairah membaca {tur et} dengan huruf s&ad
dibacafathah tanpa hunrf waz. Abduflah bin Auf membaca i* dengan huruf
shad dibaca dhammah. Abu Raja membaca gr. yahya bin ya'mar membaca

ir dengan huraf ghain. Bacaan ini juga diriwayatkan dari Abu Raja. Sa'id bin
Jubair dan Al Hasan membaca (rr! dengan shad dibaca dhammah,huruf alif
dan huruf gftain. Lihil,Ibnu Athiyah dararn At Muharrar Al wajiz (31264) dn
Al Quthubi dalan Al Jont li Ahkan Al ettr'an (gD3O).
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memiliki yang seperti itu pada masa Jahiliyah, yang ia
gunakan sebagai tempat untuk minum."l54o

19585. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari

Syu'bah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, 4fi1 A "Piala raja," ia

berkata, "la terbuat dari perak sejenis cangftir. Abbas

memiliki satu buah yang seperti itu pada masa Jatriliyah.'lsal

19586. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki mencerirtakan kepada

karri, ia berkata: Bapaklu menceritakan kepada karni dari

Syuraik, dari Simalq dari Ilaimalu tentang firman-Nya, ij6
4!Jj1'{i t rl "Penyeru-penyeru itu berkata, 'Kami

kehilangan piala raja'." Ia berkata" "Terbuat dari prerai."lsa2

19587. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Said bin

Jubair, tentang ayat,,$I3 '1J) "noU raja," ia berkata, "Itu
adalah bejana tempat minumnya. Itu merupakan barang

berharga. -1543

19588. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin

Amr menceritakan kepada kami dari Abu Awwanah, dari

Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny4 il"
$yll "Piala raja,u ia berkata, "Cangkir dari Persia.rrl544u

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnn, dan Ibnu Katsir dalam tafsir (8/59).
Ibid.
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al tlyun (3161).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712173).
Ibid.

151{t
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19589. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Awwanatr menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair, ia berkata, tentang ayat, ,r$l'7? "Ptolo

roja,u ia berkata, "Yakni cangkir dari Persia yang kedua

ujungnya bengkok. Orang-orang non-Arab menggunakannya

untuk minum."l545

19590. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman bin Maghra menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Ny4 e
$.I.J,JI "Piala raja,' ia berkat4 "Bejana rdayurgia grrn*an

lntuk -irrum."l56

19591. Al Hrsain bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya -yakni Ibnu Ibbad- menceritakan

kepadaku, ia berkata: Syubah menceritakan kepada kanri dari

Abu Bisyr, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, ,4|il'di "Piala raja," bahwa maksudnya adalatr

cangkir yang terbuat dari perak, yang digunakan sebagai

tempat minum. Abbas memiliki satu cangkir tersebut pada

zamanJatriliyah.I547

19592. Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada karrri dari

Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, 4gl U
"Piala raja." Maksudnya adalatr bejana raja yang ia guniican

untuk minum.lsa8

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDl73) dan Ibnu Katsir dalam afsir (8/59).
Abdurrazzaq dalam tafsir (2D19).

1545
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19593. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Awwanah menceritakan kepada kami dari Abi
Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, ,{Jl (,t/,
"Piala raja," ia berkata, "Yaifu cangkir dari Persia yang

kedua ujungnya bengkok. " 
I sae

19594. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mijahid, ia berkata, "1t1)
' adalah tempat yang digunakan Yusuf untuk minum."Is5o

19595. Muhammad bin Ma'mar Al Bahrani menceritakan kepada

ftemi, ia berkata: Abdushsharnad bin Abdil Warits

menceritakan kepada kami, ia berkata: Shadaqah bin Ibad

menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, $ l ilj) "fAa raja,' ia berkata, "Ia
terbuat dari tembagu.nl5sl 

v

Firman-Nya, *;'J4 +"',V Aj "Dan siapa yang dapat

mengembalikannya aknn memperoleh bahan makanan (seberat)

beban unta." Ia berkata, "Barangsiapa dapat mengemballkan Ttji
tersebut maka ia akan membawa makanan seberat unta."

19596. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nyq ,4-',,lr;)j

#'& "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDl73).
Mujahid ddam tafsir (399).
Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D58).

l5'19

1550
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memperoleh bohan makanan (seberat)

berkata, " Seberat unta." 1552

Tdfsir lrth:Ihabad

beban ttnta," ia

19597. Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang frman-Nya, /t;.',)i "Bahan makanan (seberat)

beban unta," ia berkata "Bawaan seberat seekor keledai, dan

itu merupakan sebuatr dialek."lss3

19598. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada karni, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

ia yang menyatakan. I 554

19599. Ishaq menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, tentang firman-Nya" #'JL "Bahan makanan

(seberat) beban tnta," ia berkata, "Bawaan seberat seekor

keledai, dan itu merupakan sebuatr dialek.ulss5

19600. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 riwayat yang sama.l556

19601. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2D173).
Mujahid dalaur tafsir (399), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDl74), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3162).
Ibid.
Ibid.
Ibid.

t552
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ia berkata: Firman-

Nya #'JL "Bahon makanan (seberat) beban unta,"

maksudnya adalah bawaan seberat seekor keledai.l557

Firman-Nya, '$t 4,1 Gt3 "Dan aht meniamin

terhadapnya. " Ia berkata, "Dan aku yang akan memberinya makanan

seberat beban satu ekor unta jika ia dapat mengembalikan piala raja,

dan itu merupakan jaminan (dariku).'

Pendapat karni dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19602. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

finnan-Nya, 3j; .9r6t3 "Dan aht menjamin terhadapnya,"

ia berkata, "Sebagai jaminan". I 558

19603. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, i;t 4LGl3 "Dan aku

menjamin terhadopnya." '€:Jt adalatr penyeru yang berkata,

'4$ t1r6 "Hai kafitah." (Qs. Yuusuf [12]: 70)r55e

Ibid.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (3R07) dan Al Qurthubi dalam Al Jami'
li Ahkan Al Qur'an (91231).

Mujalrid dalam tafsir (399), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2/2174), dan
Fakhnrnazi dalam tafsir (18/183).

t557
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19604. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

riwayat yang sama.ls@

19605. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, riwayat yang

sama.l56l

19606. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakar dan Abu Khalid Al Ahmar

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Telatr

sampai kepadaku dari Mujahid.'Kemudian ia menyebutkan

riwayat yang sanra. 
1562

19607. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami

dari Warqa bin Iyas, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-

Nyq UV;*t|uI.5 "Dan aht meniamin terhadaprrya," ia

berkat4 jli "orang yang menanggrng".t5u'

19608. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 3*; +Gt3
"Dan aku menjamin terhadapnya," yakni W yufi "dan aku

menanggmg terhadapnya". I 5a

Ibid.
Ibid.
rbid.
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (3162).
rbid.
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19609. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya,, 1;;4r5l5
"Dan aht menjarnin terhadapnya," ia berkata, ,W "orang

yang menanggung".I565

19610. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhatrhalq tentang firman-Ny4 7)..*Yt1: "Dan

alat menjamin terltadapnya," ia berkatt4 J;tf "orang yang

menanggungn.t566

196ll. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Alu mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh'

Dhahhak. Kemudian ia menyebutkan riwayat yang sama.l567

19612. Al Harit menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami dari Sufran, dari seseorang, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, U;,.*Gti "Dan aht

menjamin terhadaprrya," ia berkatq ,# "orang yang

menanggung".l5ff

19613. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, bahwa utusan itu

berkata kepada merek4 "Barangiapa dapat

mengembalikannya, akan memperoleh batran makanan

Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (41259).

rbid.
Ibid.
Ibrd.

r565

1566
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(seberat) beban unt4 dan aku menjamin terhadapnya sampai

aku melaksanakannya. " 
I 569

AdJL,;<3 *Qt\,
i*'i, y*gbermakna ',#lradalah bait syair yang berbunyi:

t r(1
r.LIl

"Aht bukanlah seorang pemitnpinyang membmtta kcdamoian,

akan tetapi aht menjamin diriht sendiri."rs7o

Asal kata el, dalarn perkataan Arab artinya adalah yang

menjalankan urusan sekelompok orang. Demikian juga kata j;3' a*
Wt,sehingga dikatakan *+i fF A;. Dikatakan l# ii
Jbis'a;O,ijuga diantaranya adalah perkataan Laila Al Ukhailiyatr
berikut ini:

V: o$Jt * ui,'&J 41, itrtsr :;. rit,F

"Hingga ro*pr* rrbuah'panji pemimpin bisa kamu Unoi at bmtah
panji pasukan."rsTr

t569

1570
Fakhrunazi dalam tafsir (9/183) dari Al Kalbi.
Bait syair ini milik Haju Al Azdi, yakni Hajiz bin Auf bin Al Harits bin Al
Akhsyam bin Abdillah bin Dzahl bin Malik bin Sabnan bin Mufarraj Al Azdi.
Ia memiliki drn qasidah dari tema gharar syair Jatriliyah dan tema byan.
Keduanya termasuk himpunan syair kemiskinan, syair kepahlawanan,
kepandaian berkuda, dan tembang sahara. Ia terkenal dengan larinya dan
kecepatan larinya. Ia adalah orang miskin yang gigih. Telah diriwayatkan
darinya tentang keajaiban-keajaiban.
Bait syair ini dari qasidah yang awalnya berbunyi:

!,f- tGl 4lf eltil pyrtr *;-t* d dL
Lihat Maktabah AI Iliktuniy ab, Maj'ma' Ats-Staqali,Abu Dzabi.
Bait ini juga terdapat pada Abu Ubaidah dalaat Majaz Al Qur'an (l/315) dan
Al-Lisan (entri: {r).
Laila AI ukhailiyatr meninggal sekitar tatrun 80 w700 M. Ia berasal dari bani
Amir bin Sha'sha'ah, seorang perempuan penyair yang fasih, cerdas, dan
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tz{r}L K6,r:.il ;^AI4V,r; Ai:6 AC
" S audm a- sau.dm a Yusuf menj aw ab r' D erti Nlah

se surlggulwry a l<arrw mengetahui b ahw a l<flmi datang bulrsrr
untuk membuatkenrcal<mr di rcgui (ini) dilrJkami

bul<ilrllah Para penilri' ."

(Qs. Yuusuf [12]: 73)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "saudara-saudara

Yusuf berk"tu frE'Demi Allaft'. Maksudny4,ilirl 'Demi Allah'.'

Huruf ta dalam jfi 
^aA"n 

huruf wav, yang diganti menjadi

huruf ra, seperti yang dilalnrkan dalam 6t)it I yakni berasal dari c,r-y.

Kata Lrrir berasal dari eJ11, dan kata fu$ru"*ral dari Lejr.Huruf
wav,pada tiga kata tersebut diganti dengan huruf ta.Htxaf waw pada

ketiga kata ini be?asal dau;i isim,namun tidak demikian dalam Vata ift,
karena di sini adalah g-itt ,lJ Guruf wau, ydng berfungsi sebagai

huruf sumpatr). Penggantian huruf ta ini dikarenakan banyaknya

penggunaan di kalangan orang Arab dalam keimanan mereka pada

perkataan mereka 9jSq, kemudian dikhususkan dalam kalimat ini,
sehingga huruf ta dtgantl Orang yang mengatakan demikian dalam

nama-nama Allatr, akan mengatak* 1Uf , tidak mengatakan ,rvJ,|ttti

htl5,juga tidak dengan satu pun dari nama-nama Allatr, serta tidak

dengan satu pun yang ddadikan sumpah. Tidak dikatakan yang

demikian selain pada kata iio6.

cantik. Antara ia dengan Nabighah Al Ja'di terdapat hubungan darah. Lihat Al
A'lan (51249) danAl Aghani (5115).

Bait ini terdapat dalamAl-Lisar (entri: r'ri) dengan riwayat:

t f,j,J.n.fl .,le rlJ,lrl c.ri r:r-t1 rt;It C.lli! .ir
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Fiman-Nya, f,yt A.t g.W*,liAi;T "sesungguhnva

leamu mengetahui balwa kami datang bukan untuk membuat

lrcrusakan di negeri (ini).' Ia berkata, "Kalian telatr mengetahui batrwa

karni datang bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah di negeri

kalian.'

Demikian juga yang dikatakan oleh sekelompok ahli talo /il.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

19614. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-

Rubai bin Anas, tentang firman-Ny4 U4tl$iiiitV$\3
,${l A't A. "saudara'saudara Yusuf menimtab, 'Demi

Allah sesungguhryta kamu mengetahui bahwa kami datang

bukan untuk membuat kerusakan di rcgeri (ini)," ia berkate

"I(ami tidaklah datang untuk berbuat maksiat di .negeri

irri.nl572

Jika seseorang berkat4 "Pengetahuan apa yang dimaksud

dalam ayat, ,A(fi A'41*-,li A;frX "sesungguhnya komu

mengetahui bahwa kani datang bukan untuk membuat kcrwakan di

negeri (ini)," padahal mereka tidak datang ke negeri tersebut sampai

orang yang mengatakan perkataan tersebut menyampaikannya?"

Jawablalu "Mereka diperbolehkan mengatakan demikian,

karena sebagaimana telah disebtrtkan, mereka mengembalikan barang-

barmg penulcaran yang mereka temukan dalam karung-karung

merck& kernudian mereka berlota, 'seandainya kami pencuri, maka

t572 Ibnu Abi Hatim dalam triftb Qnnq.
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kami tidak akan mengembalikannya kepada kalian barang-barang

pemukaran yang kami temukan dalam kartmg-kanrng kami''"

Dikatakan, "Telah diketatrui dalam perjalanan dan tingkah lalnr

mereka batrwa mereka tidak berbuat zhalim kepada seoftmg prm dan

tidak mengambil apa yang tidak menjadi hak mereka. Oleh karena itu,

mereka berkata seperti itu ketika dikatakan kepada merekq #y
'r;r$ 'sesungguhrrya kamu adatah orang'orang yang menc-uri""

(Qs. Yuusuf $21:70)
ooo

Werclrtbqtaa"'Taapi@obalasonnyoiil<ala.l@w
fuai.futul Penfusu'?'

- (Qs. Yuusuf U}lz 741

ooo

@1gefli,r;4 A1{'tb 76 +F:' A't, t;31A36
uMqeka meniawab, 'Balasarvtya" ialah pado si@a

dil<ctcrntkan (barorrg y ang hiland dalfln lcanmsrry d, mala

diasendirilahbatas(mtryd(trzbrrsaruuya).Detnikifrlrlahl<fi rri

nefiiberiWnbalasanlepadnorarrg'ofi mgyorrgzlralim"'

(Qs. Yuusuf ll?k 75)

'4,9;3oLi:s*t31j1
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfrrlnan, "Sahabat-sahabat

Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, 'Apa hukuman atas

pencurian jika kalian berdusta atas perkataan kalian, A32AW*,11
't -"*KYt Oiyt "sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami

datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan kami

bukanlah para pencuri. " (Qs. Yuusuf Uzl: 73)

';f;'ti34trr4!r;#I?.$6"Merekameniav'ab,'Balasannva,
ialah pada siapa dikctemulan (barang yang hilang) dalam

karungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya) '. " Allah

SWT berfirrnan, "Saudara-saudara Yusuf menjawab, 'Hukuman atas

pencurian adalah orang yang ditemukan dalam makanannya barang

curian tersebut. Ia sendirilah balasannya'."

Ia berkata, "Orang yang ditemukan barang curian dalam

karungny4 maka balasannya adalatr diseratrkan bersama barang

curiannya kepada orang yang dicurinya, sampai ia menjadikannya

dikuasai (menjadi budak).'

O-r*ni 
"ir,AjK 

"Or*ikianlah kami memberi pembalasan

lrepada orang-orang yang zhalim." Allah berfirman, "Demikianlatr

kami membalas orang yang berbuat zhalim, ketika ia melakukan apa

yang seharusnya tidak ia lakukan dalam bentuk mengambil harta

orang lain dengan cara mencuri."

Pendapat kami dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

atrli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19615. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

mencerit4kan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
€

Nya, {f;4 "Maka dia sendirilah balasannya

(tebusannya). " Maksudnya, ia diseratrkan. <r-g,;ni"* AS(
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"Demikianlah kami memberi pembalasan lcepada orang'

orang yang zhalim." Maksudnya, demikianlatr yang kami

lakukan terhadap orang yang mencuri di antara kami.1573

19616. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdwraz'zaq

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata: Telatr

sampai kabar kepada kami tentang firman-Nya, iisl:r1]6
'4,t4;!{oy "Mereka berkata, 'Tetapi apa balasannya

jiknlau kamu betul-betul pendusta'?" Mereka memberitatru

Yusuf tentang hukum di negeri mereka, yakni batrwa orang

yang mencuri dijadikan budak. Mereka lalu berkat4 ;::#
{f; t#-r|t A-,t "Balasanrqla, ialah pada siapa

diketemukan (barang yang hilang) dalam karungrqn, maka

dia s endirilah b alasannya (tebusannya). "rs1 
a

19617. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Ny a, i*)(a- )&oi:fil3lj| "Mereka

berkata, 'Tetapi apa balasannya iikalau lramu betul-betul

pendusta'?"

{I; ;i3 4Vi A -,t 6 ';# $(' "Mereta meniau,ab,

'Balasannya, ialah pada siapa dilcetemukan (barang yang hilang)

dalam larungnya, maka dia sendirilah balasannya (tebusannya)'."

Maksudnya, kalian menangkapnya dan ia menjadi milik kalian.rsT5

Abu Ja'far berkata: Makna kalam tersebut adalah, mereka

berkata, "Hukuman pencurian yang ditemukan dalam karungnya."

1573 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7 D174,2175).
t571 Abdurrazzaq dalam tafsir (2D19).
t575 Ibnu Abi Hatim dalarntaftir Qnfiq.
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Seakan-akan dikatakan, "Hukumannya adalah ..tti.+il' barang curian'

yang ditemukan dalam karungnya." Kemudian dibuang kata "barang

curian" karena maknanya telah diketahui. Kemudian ayat diawali

dengan perkataan, "Ia sendirilatr balasannya (tebusannya)."

O-r+;Ut 
"; 

,A.K "Dr*ikianlah Komi memberi pembalasan

kepada orumg-or(mg yang zhalim. "

Kadang juga mengandung segi lain, yakni mengandung

makna. mereka berkata, "Hukuman pencurian yang ditemukan
pencurian dalam karungnya, maka pencuri itu sendirilah balasannya."

Jadi, 6jtp "Balasanrqta (tebusannya)," yang pertama dibaca rafa'
karena adanya jumlah khabar setelahnya, dan menjadi rafa' dengan

merujnk kepada lKat^ $, sedangkan kata 3-i adalah yangme-rafo'-Y,an
'ojtifr "Balasawrya(tebusanrrya),"yarrgkedua.

Juga mengandtmg segi ketigq yakni i.j "Ialah pada siapa"
adalatr balasan, dan dalam keadaan rafo'yang merujuk kepalla yang

disebutkan pada hunrf ha dalam kalimat !,1 "dalam karungnya".

f'ataitjz yang pertama dibaca rafa'merujuk kepada yang disebutkan

dalam kalimat -.r*j "Diketemukan (barang yang hilang)," dan jawab

)g 
^aa^nn*,rffo 

paira i "Maka dia sendirilah. " Kata itp y^g
kedua dibaca rafo'olehbta i, sehingga makna ayat tersebut adalah,

mereka berkat4 "Balasan pencurian adalah orang yang ditemukan
pencurian dalam karungnya, ia sendirilah balasannya." Maksudny4
dikuasai dan dijadilon budak.

ooo
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;;&rtwjii;:, k*;J,1:'3i;,6;u
tit ,!f:tl e-,.cig'tA. i(v"a[-$t A:K

@-i+ *,s; ,9 Sft.,XSS y,g',p;"xt r"16-

'rvralamulailahYusrf (memqil<sa)lcmung.t<mnlgmselra
sebehtm (memsil<sa) l<mtmg saudmmrya sendiri, l<crrudian
dia mengehtmlcan piata raja itu itmi l<mmg saudmmtya.
Dqnikianlah Kanti atur unhtk (rnencapa nakild) yusuf.
TiailalahpohttYustrf mmghukumsaudarurryanwurut

undmry'urdutg raia, l<eanti /Jltah nenghend{*irJya. Kan,
ting.ilrg,,r iloaiat uarJg yang r<anli lehendaki; ilan ili atas
ti@4iq or6Jg yarrrg bupengetalw.arr iilt odt tagi yarJg

MaIwMengetahui."

(Qs. Yuusuf U21: Z6l

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrran, ,,yusuf

memeriksa karung-kanrng mereka untuk mencari Lt* raja.
Kemudian dalam pencarian itu ia memulai memeriksa karung saudara-
saudara sebapaknya Ia melakukan pemeriksaan satu per satq dan
saudara kandungnya diperiksa terakrrir. Ia lalu mengeluarkan Ltr-o
tersebut dari karung saudaranya.,'

Pendapat kami dalam masalah ini sarna dengan pendapat para
atrli tal$dl. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19618. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa,id menceritakan
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kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, ap;tl'S
6 .yt St "Maka mulailah Yusuf (memerilua) lcarung-

lrarung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya

sendiri." Diceritakan kepada kami bahwa ia tidak melihat ke

karung kecuali ia memohon ampun kepada Allah karena

merasa berdosa telah menuduh mereka berbuat demikian,

hingga yang tersisa saudara (kandung)nya yang paling muda.

Ia berkata, 'Aku tidak melihat anak ini mengambil apa pun."

Mereka berkat4 "Y4 maka bebaskanlah ia. Ingatlah, mereka

akan tatru jika mereka meletakkan gelas itu." Ia kemudian

mengeluarkan gelas tersebut dari karung saudaranya.15T6

19619. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata: Ia kemudian

mengeluarkan gelas raja tersebut dari karung saudaranya. Ia

berkata, "Setiap kali ia membuka barang-barang tersebut, ia

meminta arrpun, sebagai bentuk tobat atas perbuatannya

(menuduh saudara-saudaranya), hingga aktrirnya sampai pada

barang-barang saudara kandungnya @unyamin). Ia berkata,
uAku tidak menduga anak ini mengambil apa pun." Mereka

berkata, 'Ya, maka bebaskanlah i^.n1577

19620. Ibnu Waki menceritakan kepada kalni, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-
Suddi, tentang ayat, 4 ,Q,fr ;**Jr|:S ,,Maka

mulailah hut{ (memeriksa) koung-koung mereka sebelum

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D175).
Abdurrazzaq dalam raftir (2D19), Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil
(3/308), Al Qurthubi dalam Al Jani' li Ahkam Al Qur'an (9D35), dan Ibnu
Athiyah dalarn Al lutuIrort Al Wajiz (3D66).

t576
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(memeriksa) karung saudaranya sendiri,,, ia berkata, ..Ketika

yang tersisa adalah karung saudarany4 ia berkata, .Anak ini
pasti tidak akan mengambilnya'. Mereka pun berkata, .Demi

Allah, jangan biarkan ia sampai kamu melihat ke dalam
kanrngnya, kami akan pergi dan jiwamu akan tenang!" Ia lalu
memasukkan tangannya dan mengeluarkan gelas tersebut dari
kanrngnya.IsTs

19621. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika
utusan berkata kepada merek4 .*Gl5*j.JZ +,il;.;Jj
U) "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan

memperoleh bahon makanan (seberat) beban unta, dan aht
menjamin terhadaprrya.,, (es. yuusuf [12]: 72) mereka
berkata, 'Kami tidak mengetahui gelas itu adapadakami." Ia
berkata, "Kalian tidak akan pergi sampai aku memeriksa
barang-barang kalian dan aku tidak mendapatkan apa yang
kucari." Ia prm memulai pencarian karung safu per safu. Ia
memeriksa dan melihat apa yang ada di dalamnya, hingga ia
memeriksa kanrng saudaranya. Ia kemudian
mengeluarkannya dan mencengkeram leherny4 seria
membawanya ke Yusuf.

Allah SWT berfirman: ,t"A${ 4:K ,,Demihianlah

Kami atur untuk (mencapai malaud) yusu|,iste

19622. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Diceritakan kepada

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnnr.
rbid.

l57t
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kami batrwa ketika ia memeriksa setiap barang salah seorang

dari mereka, ia meminta ampun kepada Tutrannya karena

tetah berbuat dosa. Ia telah mengetahui letak barang yang ia

cari. Hingga tersisa saudaranya, dan ia tahu keinginannya ada

di dalamnya, maka ia berkata, "Aku tidak melihat anak ini

mengambilnya, tapi aku akan tetap mencari di barang-

barangnya!" Saudara-saudaranya berkata, "Lebih baik

bagimu dan bagi kami jika kamu membebaskan barang-

barangnya juga." Ketika ia membuka barang-barangny4 ia

mengeluarkan gelas tersebut. Allah berfirman, ${ 6:K
.lSA "Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud)

Yusu1"rsto

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang huruf ha daln alif
pada firman-Nya, # &: eWfi i "Kemudian dia

mengeluarkanpiala raja itu dari karung saudaranya.

Sebagian ahli natrwu Bashratr berkatq 'Merujuk pada kata

Lr,*." Mereka mengatakan, "Dan mu'annats.' Allah Aerf.rrrrrar. ;$
U) +t6l3 #.'JZ 4fE "Dan siapa yang dapat

mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat)

beban unta, dan aht menjamin terhadapnya." (Qs. Yuusuf ll2]: 72)

Itu karena maksudnya adalah L*.
Ia berkata, "Kata gt]i adalah nrudzakkor. Di antara mereka

ada yang menganggapnya sebagai mu'annats, dan maksudnya di sini

adalah'zi&, fu itv mu' annats."

Ia berkata, "Keduanya adalah nama tmtuk satu bendq seperti

kata L. ii drn ili..l, , mudzakkar danmu'annals untulc satu benda"

's Ibnu Athiyah dalam ll Muhoro Al Vaib Qf266) dari Qatadalu dao Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (31308).
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Sebagian atrli nahwu Kufah berkata, tentang firman-Nya, "J
*f :2',y Wtfri "Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari

lrarung saudaranya. " Mereka berpendapat tentang ta'nits-nya kata

aJ;,. Dikatakan, "Jika 7t 
je bermatr,,na tb, maka bisa jadi ta'nits-nya

karena hal ini." Mereka berkata, "Jika kamu mau, maka kamu boleh

menjadikannya sebagai bentuk mu'annats dari liq." Mereka berkat4

"Kata lt:ti adalah mudzakknr dan kata LL* adalah,mu'an"or,t 9y
mudzakJrar, dan bentuk mu'annatsnyaadalah 7pl ,>>tl, seperti .))LJ

s,?t, a*rbentuk mu dz a kkar-nya adalah Lt *( ""p"*i 
vata Qt i.l.

Selain dari mereka berpendapat bahwa ta'nits-nyakata 7t:;-b
adalah karena yang dimaksud adalah {-V , danmudzaklcar-nya adala}r

1t}b karenayang dimaksud adalah Lt *.
Ia berkata, "Ifu adalah seperti kata"tlt.r+ darr'a:,vs.6,serta kata

#r'ttti-; dan Ljf, dan lain-lairu yang memiliki dua isim, yang

pertama mudzakhar dan yang kedua mu'annots.r'0r

rir-*-Nyu, '13A${ A:K "Demikianlah Kami atur untuk

(mencapai maksud) Yusuf,," Allah berfirman, "Demikianlah kami

jadikan unttrk Yusuf, hingga membebaskan saudara kandungnya dari

saudara-saudara sebapakrya. Dengan pemyataan mereka bahwa boleh

mengambil dan menahannya di bawatr kekuasaanny4 sehingga

terhalang antara ia dengan mereka." Hal itu karena ketika dikatakan

kepada mereka, '*,:rL Ssy::jir3 "Tetapi apa balasannya

jilralau lramu betul-betul pendusta?" (Qs. Yuusuf ll2J: 7$: yakni

balasan bagi orang yang mencuri ttli adalah orang yang dalam

kanrrgnya ditemukan ftp tersebut, maka ia dijadikan budak, dan itu

adalatr hukum dalam agama mereka. Sehingga Allah mengatur wrtuk

rsEr Abu Hayyan dalam Al Balv Al Muhith (61306) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muhoro Al Wajb (3D66).
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Yusuf sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kami hingga beliau

mengambil saudaranya dari mereka, maka beliau memilikinya

berdasarkan hukum mereka dan Allah menjadikannya seperti itu.

Firman-Nya, iA 16- J I .ltJl q-'.,t i6 'iq L( Y

"Tiadalah patut Yusuf menghuhtm saudaranya menurut undang-

undang raja, lrecuali Allah menghendahinya." Allah berfirman,

"Yusuf tidak patut menghukum saudaranya berdasarkan hukum dan

ketetapan Raja Mesir, karena menurut hukum dan ketetapan raja,

pencuri hukumannya adalah menjadi budak. Yusuf juga tidak patut

menghukum saudaranya berdasarkan hukum raja di negerinya kecuali

Allah menghendaki dengan skenario yang telah Allah tetapkan

kepadanya, hingga orang yang di dalam karungnya ditemukan ftjl,
menyerahkan saudara-saudara dan kawan-kawannya dengan hukum

mereka sendiri dan mereka rela r.mtuk menyerahkannya."

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19623. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syababah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang

firman-Ny4 4g g-"_01(;1 tg if Y "Tiadatah patut
Yusuf menghuhtm saudaranya menurut undang-undang

raja,u kecuali skenario yang telatr Allatr atur, maka Yusuf
beralasan dengan hal itu.lst2

19624. AI Mnhanrmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

tstt Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D176) dan Al Qurthubi dalam At Jami' li
AhkanAl Qw'an99D38).
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
riwayat yang sama.l583

19625. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman-Ny4 ,tA${ A:K ',Demikianlah Kami
atur untuk (mencapai maksud) Yusuf," Allah mengaturnya

untuk Yusuf, maka itu menjadi alasan bagi Yusuf.l58a

19626. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-Nya,
rifi :\6-o1 il gfJl *ci6 'ig L( y ,,rtodotrh patut

Yusuf menghulatm saudaranya menurut undang-undang raja,
kecuali Allah menghendakinya," ia berkat4 "Kecuali
skenario yang telah Allatr atur, maka Yusuf beralasan dengan

' hal itu.1585

19627. ...ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Jruaij,
tentang firman-Ny4 elA${ A:K ,'Demikiantah Kami
atur untuk (mencapai maksud) Yusuf,," ia berkata, "Kam.i
buat.ul586

19628. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, ,il) ${ ():K "Demikianlah Kami

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Ql2l76) dan Al Qurttrubi dalam Al Jamt li
Al*an Al Qur'an(9D38).
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712176) dari Adh-Dhahhak, dan Al Mawardi
dzlam An-Nukat wa Al Uyun Qftg dari Adh-Dhahhak.

l5t3

l58a

l5t5
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atur untuk (mencapai maksud) Yusuf,," ia berkata, "Kami buat

untuk Yusuf.u1587

19629. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, tentang firman-Nya, ,-1rA${ 6:K
"Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf" ia

berkata, "Kami buat unfuk Yusuf."l588

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang firman-Nyq it( Y

,A{JI*Ci6 LlX "fioaobh patut Yusuf menghuhtm saudaranya

menurut undang-undang r aj a. "

Sebagian berpendapat bahwa Yusuf tidak akan menghukum

saudaranya dengan 9r;ir 96i-1 "hukum raid'.Berdasarkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19630. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, c;;:,lt ;4'.g'r1 Lg it( V "Tiadalah

patut huuf menghukum saudararrya menurut undang-undang

raja,u iaberkata, 95lr pri.il "hukum raja".tsre

19631. Diceritakan kepadaku daxi Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Ibnu Abi Hatim dalam taftir Qnfi, dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhano Al
Wajiz(3D65).
Ib,nu Abi Hatim dalam tafsir (7D176), Al Mawardi dalam A*Nakat wa Al
Uyun (31614), dan Ibnu Athiyah dalaro Al Muhsru Al Wajiz (3D65).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnn6),Ibnu Jauzi dalalrn Zad Al Masir (4D61),
dan Al Bagbawi dpJiam Ma'alim At-Taruil Q1309).

t5t7
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. Dhahhak berkata, tentang firman-Ny a, ,ry-416 Lg L( Y

,$;J.JI "Tiadalah patut Yusuf menghuhtm saudaranya

menurut undang'undang raia," ia berkata, 9t-Jlir glii 
"

"hukum raja".tseo

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalatr - - rt
y., 'r{j "hukum dan ketetapan raja". Berdasarkan riwayat-riwayat

berikut ini:

19632. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang fir:nan-Nyu'iQi(V
';i!1i61oii 4fJ1*ai6 "riadatah patut Yusuf

menghuhtm saudaranya menurut undang'undang raio,

kccuati Altah menghendakfurya," ia berkata' "Bukanlah

ketetapan raja menjadikan orang yang mencuri sebagai

budak.'lsel

19633. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mutrammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Nyn c;91;* A
"Menurut undang'undang raia." Hal itu tidak ada pada

undang-undang raja. Ia berkata 9.3 "hrko.oySt.t5e2

19634. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu shalih

Muhammad bin Laits Al Marwazi menceritakan kepada kami

dari seseorang yang ia sebut dari Abdultatr bin Al Mubarak.

Ibnu Jauzi dalam zad At Masir (4D61) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tuail (3/309).
lbnu Ati natim dalam tafsir (712176) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'
Taruil (3/309).
AbdurrLzaq dalam tafsir QD2o) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

UynQrc$.

1590
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dari Abu Maudud Al Madini, ia berkata: Aku mendengar

Mtrhammad bin Kab Al Qurazhi berkata, tentang firman-

Nya, ';JU 
-t64fi A3;#:#)](i "Meretra meniawab,

'Balasannya, ialah pada siapa dikctemukan (barang yang

hilang) dalam karungrryta, maka dia sendirilah balasannya

(tebusannya)'. " (qs. Yuusuf U21: 75) Y|fr[-${ A:K
,lglglCi6'iq1( "Demifuanlah Kami atur untuk

(mencapai maksud) Yusuf, Tiadalah patut Yusuf menghuhtm

saudaranya menurut undang-undang raja." Ia berkata"

"Undang-undang raja tidak menghukum pencuri sama sekali,

akan tetapi Allah mengatur untuk saudarany4 sehingga

mereka mengatakan apa yang mereka katakan, dan beliau

menahannya berdasarkan ucapan mereka sendiri, dan bukan

berdasarkan ketetapan roj a.'l sgs

19635. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazzaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, ia

berkata: Telatr sampai kepada kami tentang firman-Nya, 11

,g1JJt *Ci6 'tU. i( "Tiadalah patut Yusuf menghuhtm

saudaranya menurut undang-undang raja," ia berkata,

"Hukum raja adalah, orang yang mencuri harus

mengembalikan kerugian secara berlipat."lsea

19636. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, ,!{J1 t).'.Ai(A 'Jit-Q. i,( t, ,,Tiadalah

Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (lll45), Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(4/461), serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/561), dan ia tidak
menisbatkannya kepada siapa pun.
Abdunazzaq dalarn tafsir QD20) dan AI Baghawi dalam Ma'alim ArTaruil
Q/30e).
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patut Yusuf menghuhtm saudaranya menurut undang-undang

raia," ia berkata: #t fr "hukum raja".lse5

19637. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nva 
, 
c)#l ,-'-Oi(A 3rtl. i'g Y "Tiadatah patut Yusuf

menghuhtm saudaranya menurut undang-undang raja."

Maksudnya adalah dengan kezhaliman. Akan tetapi Allah

mengatur untuk Yusuf agar membawa saudaranya.l596

19638. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z,aid berkata,

tentang firman-Ny4 $Pi y-'.Ai(A'igL( Y "Tiadalah

patut Yusuf menghuhtm saudaranya menurut undang-undang

raja,' ia berkata, "Dalam undang-undang raj4 seseorang

yang mencuri tidak dihukum karena tindakan pencwiannya."

Ia berkata, "Hukum di kalangan Nabi Ya'qub dan anak-

anaknya adalatr, pencuri dihtrkum karena pencuriannya

dengan dijadikan sebagai budak yang dikuasai.ulseT

Abu Ja'far berkata: Walaupun pendapat tentang kata O;-)

9f.-flir ini berbeda-beda dalam lafazlnyaakan tetapi maknanya saling

berdekatan, karena orang yang menghukgmnya berdasarkan

kekuasaan raja, maka ia berbuat sesuai dengan rajany4

hanya berdasarkan kerelaan raja ia melalarkan sesuatu, dan bbukan

karena orang lain. Dan itu artinya hukum baginya, dan hukumnya

berarti ketetapannya. Asal kata"at2 adalatr bV, a*itu tetah dijelaskan

Al Mawardi dalarl. An-Nukat wa Al uyun (31il) d?trt Qatadah, dan Ibnu Jauzi

dalanZadAl Masir @n6D.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D176).
As-suyuthi dalamAd-Dun AJ Mantsur (41560), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya" tapi kami tidak menemukannya.

1595

1596
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pada pembahasan yang lain dengan berbagai pendgkr:ngnya, dan tidak

perlu dibatras lagi di sini.

Firman-Ny t, fr f'61St"Kecuali Allah menghendakinya"'

adalatr seperti riwayat-riwayat berikut ini:

19639. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Aspath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, {itl i6-J ft "Kecuali Allah

menghendakinya," akan tetapi Kami mengatur untukny4

sehingga mereka berkata, $;4 "Mapa dia sendirilah

balasannya (tebusawrya).." (Qs. Yuusuf [12]: 75)r5e8

19640. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang rrr**-Nyu, ';ir i\1-ol fl "Kecuali Allah

menghendakirrya." Kecuali dengan alasan yang telah Allah

atur. Yusuf lalu meqiadikannya sebagai alasan.l5D

Fiman-Nye, 51i#;€; "Kami tinggikan deraiat

orang yang Kami kchendaH." Para ahli qira'at berbeda pendapat

tentang bacaannya.

Sebagian mereka membacanya )t ';J',F y4f ei dengan

metg-idhafat-l*ankata qi6i kepada 'Ci, sehingga bermakna' kami

mengangkat kedudukan oraog yang Kami kehendaki. Dia mengangkat

kedudukan dan martabatnya di druria dengan ilmu di atas orang lain,

Al Mawardi dalsm A*Nuka wa Al llyun (3/64) dari Adh-Dhahhak, dan Ibnu
Jauzi datarr ZadAl Masir(4D61).
Ibnu Abi Hatim dalam tafth(712176).

I59l
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sebagaimana Kami mengangkat martabat dan kedudukan Yusuf di

dunia melebihi kedudukan serta martabat saudara-saudaranya.

Ahli qira'at lain memb acany\i' 't'i',F yGf eY 'Kami

tinggilran derajat orang yang Kami kehendaki," dengan kata yQj:t di'

tanwin-kan, sehingga bermakna, Kami mengangkat orang yang Kami

kehendaki dengan martabat dan derajat dalam ilmu melebihi orang

lain, sebagaimana Kami mengangkat Yusuf.

Kata}J; dalam qira'at ini berkedudukan nasltab, sedangkan

pada qira'at ymrg pertama berkedudukan irr-"oo Masalah ini telatr

kami jelaskandalrn surah Al An'aam.

Pendapat kami dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli taloilil. Mereka yang b€rpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut ini:

lg&1. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada t6emi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman-

Nva, fG i *g;'{i "Xo i tinggikan derajat orang yang

Kami trchendaki." Yusuf dan saudara-saudaranya diberi ilmu.

Kami mengangkat Yusuf di atas mereka dalam hal ilmu.l@l

Abu Amr, Nafi, dan atrli Madinah membaca i pvi' dengan meng'idafah-kan

katagefkepadaar.
Ashim dan Ibnu Muhaishan membaca i yfui dengan kata ptili diberi

tamvin.
Lihat Ibnu Athiyah dalam At Muharrar Al Waiiz (3D66) dan Al Qurthubi
dalan Al Jam{ li Ahlum Al Qur'an (9D38).
As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (41562), dan ia menisbatkannya kepada

Abu Asy-Syaikh.
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Firman-Nyr, 4* ct +b 3S "Don di atas tiap-tiap

orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui."

Allah SWT berfirman, "Dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu ada

orang yang lebih berilmu darinya, sampai berhenti kepada Allatl

SWT.' Maksudnyq Yusuf adalah yang paling berilmu di antara

saudara-saudaranyq dan di atas Yusuf terdapat orang yang lebih

berilmu daripada Yusuf, sampai berhenti kepada Allah SWT.

Pendapat kami dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19642. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Amir Al Aqdi berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Abdil A'la Ats-Tsa'labi, dari Said bin

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menceritakan hadits. Seseorang

yang bersamanya lalu berkata 4 * ,st +L Oi, "Dan

di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi

Yang Maha Mengetahui. " Ibnu Abbas berkata, "Alangkah

bunrknya perkataanmu. Allah adalah Dzat Yang Matra

Mengetatrui, dan Dia berada di atas semua orang yang

berilmu."l602

19643. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Sufran, dari Abdul A'14 dari Said bin Jubair, ia berkata: Ibnu

Abbas menceritakan sebuah hadits, lalu seseorang yang

bersamanya berkata, "segala puji bagi Allah. 19, +b |ti)

t6oz Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (712177) dan Al Baghawi dalam Ma'atim At-
Ttail (31309).
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1+ * 'Dan di atas tiap'tiap orang yang berpengetohuan

rtu ada tagi Yang Maha Mengetahui'. " Ibnu Abbas lalu

berkata, "Yang Maha Mengetahui adalah Allah, dan Dia

berada di atas semua orang yang berilmu."l603

19644. At Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtwazzaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abdul A'la, dari Said

bin Jubair, ia berkata: Kami berada di samping Ibnu Abbas,

ia menceritakan sebuah hadits. Seseorang lalu merasa takjub

dan berkata "segala puji bagi Allah. 3+ * 6, +L 6it
'Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada

lagi Yang Maha Mengetahui'." Ibnu Abbas lalu berkata
*Buruk sekali perkataanmu, Allah Maha Mengetatrui, dan

Dia berada di atas semua orang yang berilmu'"16u

19645. Al Hasan bin Muhammad dan Ibnu Waki menceritakan
'kepada kami, keduanya berkata: Amr bin Muhammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil mengabarkan

kepada kami dari Salim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

tentang firman-Nya, 4 * ,st $L :3ti "Dan di atas

tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha

Mengetahui," ia berkat4 "Orang ini lebih mengetahui dari

orang ini, orang ini lebih mengetahui dari orang ini, dan

Allah berada di atas semua orang yang berilmu'"lmr

t@ Ibtd.to eUannazzaq dalam tafsir Qn2O),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D177), dm

Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahlurn Al Qar'm (9D3t)'
t* Ibn; Abi Hatim dalam tafsii QzlT7)-dao Al Qtrthubi dalam ll Jon{ li

At hmn Al Qw'or (9D3t).

-
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19646. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Said bin Manshur menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami dari

Abdul A'la, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 4 * ,st jL 3it "Dan di atas tiap-tiap

orang yang berpengetahuan rtu ada lagi Yang Maha

Mengetahul, " ia berkata, "Allah adalah Maha Mengerti dan

Mengetatrui di atas semua orang yang mengetahui."1505

19647. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidillatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil mengabarkan

kepada kami dari Abdul A'la, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, 3+ * Llt +1 '6$ "Dan dt

atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang

Maha Mengetahul, " ia berkata, "Allatr di atas semua orang

yang mengetahui."1607

19648. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Ma'syir, dari Muhammad bin Ka'b, ia berkata: Seseorang

berkata kepada Ali tentang suatu masalatr, kemudian ia

menjelaskannya. Orang tersebut lalu berkat4 "Bukanlatl

demikian, akan tetapi begini dan begitu." Ali lalu berkata

"Kamu benar dan kamu salah" 4 * 19, +4 '"f1 "Don

Ibnu Abi Hatim dalam tafsk (7t2177) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Taruil (3/309).
Ibid.

1606
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di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi

Yang Maha MengetaTrui. nt6o8

19649. Ya'qub dan Ibnu Waki menceritakan kepadaku, keduanya

berkata: Ibnu Ulalyah menceritakan kepada kami dari

Khalid, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, * oi to 6ti
4 "Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu

ada lagi Yang Maha Mengetahul, " ia berkata, "Ilmu Allah di

atas semua orang.ul6@

19650. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Nasbr, dari Ikrimah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 4 * Gt +L 6i6
"Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada

tagt Yang Maha Mengetahui," iaberkata, "Allah 5a;r1'.rrl6l0

19651. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Ya'la bin

Ubaid menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abdul

A'14 dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, ,St +4 i3ii
4 * "Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan

itu ada lagi Yang Maha Mengetahui," iaberkat4 "Allatr lebih

mengetahui dari siapa pun."l6l t

19652. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan

kepada kami dari Ibnu Syibrimah, dari Al Hasan, tentang

firman-Ny1 4 * Lst +b '"5 "Drn di atas tiap-tiap

orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha

1600 Al Qurthubi dalam tafsir (1D87) dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir
(3t44).

t@e Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712177) dan Al Qurthubi datam At Jami' li
Ahlram Al Qur' an (9 1238\.

,610 lbid.
16rr Ibnu Athiyah dalamAt Muharrar Al Wajiz (3/266).
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Mengetahui, " ia berkata, "Tidak seorang pun berilmu kecuali

di atasnya terdapat orang yang berilmu, sampai berhenti

kepada 41115.n1612

19653. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Juwairiyah menceritakan kepada kami dari Basyir Al
Hujaimi, ia berkata: Pada suatu haxi aku mendengar Al Hasan

membaca ayat, j-$ $ Ltt +b ef1 "Oo, di atas tiap-tiap
orang yang berpengetahuan itu ada lagr Yang Maha
Mengetahui. " Kemudian berhenti, dan berkata, "Demi Allah,
tidak seorang berilmu ptur berjalan di atas muka bumi kecuali
pasti di atasnya terdapat orang yang lebih berilmu, hingga

ilmu kembali kepada yang mengaj arkannya. " 
I 613

19654. Al Hasan bin Mutrammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ali menceritakan kepada kami dari Jarir, dari Ibnu

Syibrimah, dari Al Hasan, tentang firman-Nya, P ,ttj
4 * ,t> "Dan di atas tiap-tiap orang yang
berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui,,, ia
berkata, "Di atas orang yang berilmu terdapat orang yang

berilmu, hingga berakhir kepada Allah.'r6r4

19655. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya,19, +b 3i6
4 * "Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan

itu ada lagi Yang Maha Mengetahuf. " Maksudnya adalah

,trz lbid.
1613 lbid.
"to lbid.
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hingga ilmu berhenti kepada Allah. Dari-Nya ilmu berasal,

kemudian ulama mempelajarinya, dan kepada-Nya ia

kembali.t6ts

Dalarn qira'atAbdullah berbunyi * iy ,t, ,F Oii.'u'u

Abu Ja'far berkata: Jika seseorang berkata, "Bagaimana

diperbolehkan Yusuf secara sengaja memasukkan Li-ti ,' pada karung

saudaranya, kemudian menganggap sekelompok orang yang tidak

melaknkan pencurian dijadikan budak, dan berkata, iKydtt;rl'tjF "Hai lrafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

mencuri. " (Qs.Yuusuf [2]: 70)

Jawablalq "Firman-Nya, 'ti$ #l *ittlZi 'Hai kafilah,

sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri'." (Qs.

Yuusuf [2]: 70) merupakan pemberita]ruan dari Allah tentang seruan

seseorang, bukan seruan Yusuf. Boleh juga orang itu menyerukan hal

tersebut karena ?f* telatr hilang dan ia tidak mengetattui apa yang

telatr dilakukan Yusuf. Boleh juga seruan orang tersebut atas perintah

Yusuf karena ia mengetahui keadaan mereka, batrwa mereka telah

mencuri dalam sebagian keadaan, dan maksud Yusuf dengan

pencurian bukanlah pencurian tti. oleh mereka.

Sebagian ahli tal$ril berpendapat bahwa itu adalatr dosa dari

perbuatan Yusuf, maka Allah menghuktrmnya dengan jawaban

Ib,nu Abi Hatim dalam tafsir QDl77) dan Ibnu Athiyah dpJam Al Muhorar Al
Wajiz(3D66).
Bacaan Ibnu Mas'ud adalatr * fy $ O:iibahwa ip| merupakan tambatran.

Dikatakan lafazh lp adalah mashdu, seperti faA .tt,i dan makranya adalah,

pengetahuan manusia itu bertingkat-tiogkuq maka pasti ada yang lebih berilmu
dari seseorang yang berilmu, baik dari lolangan manusia itu sendiri, atau yang

pasti Allatr lebih berilmu dai segala sesuatu. Lihat Ibnu Athiyah dalan Al
Mahoro Al Vqiz Qn6q.

t6t5
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sekelompok orang kepadanya , 
uM 

nii\ 5;:" fr 6;- ol"Jila ia

mencuri, malra sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya

sebelum ifz. " (Qs. Yuusuf ll2): 77) Kami telah menyebutkan riwayat

mengenai hal itu sebelumnya 
OOO

4,il|. 6fr|fi u d u 5A :Ji 6; bL rj6
6, g {ii67u y" A 36";t G * {i -#

Gj*.i
uMqel<abqlrata, 'Jilro ia mmctni, rnali'rr se$t rggultnya

telah pernah menani pula saudmarrya sebelum itu'. Mal<a

Yusaf menyertburryil<ml<ejengl<elan iu pada dirinya dmt
ddflk menampakl<mvry a kep ada mqel<,o. Aa bql<au

(dalam hatiny a),'Karw lebih hmtk l<efudul<nran"ru Grtat-
sifatrrn) dan Nlah Malw Mengetalwi apa ydrJg knnuu

teranglcm if.l'."

(Qs. Yuusuf ll}lz 77)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, 6;-b|6G
'M rrrt"{6;' tlt "Mereka berlcata, 'Jilca ia mencuri, maka

sesungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu'."
Maksudnya adalah saudara sekandung, yakni Yusuf. Berdasarkan

riwayat-riwayat berikut ini:

19656. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:
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Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya iki niiT 5;l S; Ar-a,)y
"Jika ia mencuri, malw sesungguhnya telah pernah mencuri

pula s audaranya s e belum itu, " y ait:u Yusuf. I 6 I 7

19657. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi

Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.l6t8

19658. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, tentang firman-Nya, rtU5;1 3i i 
*tol

M ol "Jika ia menctri, maka sesungguhnya telah pernah

mencuri pula saudoarrya sebelwn itu," ia berkat4 "YaIsIi
f*rg.*l6le

19659. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
'menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-Nya,

M nrtU./;j' ii, "Maka sesungguhnya telah pernah

mencuri pula saudaranya sebelum itu," ia berkata,
ny*U1:.rr1620

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang pencurian yang

dilakukan Yusuf.

Mujahid dalam tafsir (399) dan Suffan Ats-Tsauri dalam tafsir (1a5).
Ibid.
Ibid.
Ibid.

t6l7

l6tt
t6t9
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Sebagian berpendapat bahwa itu adalatr sebuah patung

kakeknya, yakni bapak dari ibunya, ia memecahkannya dan

melemparkannya ke jalan. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19660. Ahmad bin Amr Al Bashri menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Faidh bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mus'ir menceritakan kepada kami dari Abu Hushain,

dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny4 5A s" Orj-"L
"M nrtU "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya telah
pernah mencuri pula saudaranya sebelum rtu," ia berkata,

"Yusuf mencuri sebuatr patung kakekny4 yakni bapak dari

ibunya, lalu ia memecahkannya dan melemparkannya ke
jalan. Saudara-saudaranya

tersebut."l62l

pun mencela kejadian

19661. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, 1;:" ji
M oril'{ "Uofo sesungguhnya telah pernah mencuri pula

saudaranya sebelum itu." Diceitakan bahwa ia mencuri
patung kakekny4 yakni bapak dari ibuny4 dan mereka

menjelek-jelekkannya dengan peritiwa itu.ra2

19662. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya" 3A A#-ot
M orrtU6;1 "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya

Ibnu Abi Hatim dalam tafstr (712177) dan AI Baghawi daram Ma,arim At-
Tarzil (3/310).
Abdurrazzaq dalam tafsir (2/220), Al Baghawi dalam Ma'arim At-Tarzil
(3/310), Ibnu Katsir dalam tafsir (8/60), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al (rurQl64).

l62l

t6x2
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telah pernah mencuri pula saudaranya sebelum itu." MereY'a

bernrjuan menjelek-jelel&an Nabi Yusuf AS. Ia mencuri

patung milik kakeknya, yaluri bapak dari ibunya. Tujuannya

adalatr kebaikan, namun mereka menjelek-jelekkannya' " 
1623

19663. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, i OrSol
"M a.rtU6;1 "Jika ia mencuri, maka sesungguhnya

telah pernah mencuri pula saudariinya sebelum itu," ia

berkata, ulbu Yusuf memerintahkannya untuk mencuri

patung yang disernbah oleh pamannya' sedangkan ibunya

Yusuf adalah orang Islam."l5z

Ahli talcwil lain berpendapat seperti riwayat berilut ini:

19664. Abu Kuraib menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar
' 

bapal<ku berkata 'Anak-anak Yaqub sedang makan,

kemudian Yusuf melihat sebuah akar pohon, dan ia

menyembunyikaonya Mereka pun mencela perbuatannya

tersebut.'J{ or^U6!-i3r$ol 'Jika ia menctti,

maka sesungguhnya telah pernah menctri pula saudaranya

sebehnn i1u'.n16i25

Ahli taloilil lainberpendapat seperti berikut ini:

19665. Ibnu Humaid menceritakan kepada kauri, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq, dari Abdullah bin

Ibid.
A+snyrnbi dalan A&Dwr Al Mottsu (41 5CA).

AJ Uawarai dalam A*Nukat wa Al Uytn (3/65) dan Ibmu Jurzi d^lam Zad Al
Mesir(4D63).

t6iB

t6u
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Abi Najih, dari Mujahid Abi Al Hajjaj, ia berkata, "Cobaan

pertama yang terjadi pada Yusuf 
-seperti 

riwayat yang

sampai kepada kami- adalah, batrwa bibinya 
-yakni 

anak

Ishaq, dan ia adalah anak sulung Ishaq- dan kepadanyalatr

diseratrkan ikat pinggang (kekuasaan)1626 Ishaq, mereka

saling mewarisinya dengan kategori yang paling tua, orang

yang mendapatkannya akan mendapatkan hak pada orang-

orang yang ada di bawah kekuasaannya dan ia dapat

memperlakukannya sesuai kehendaknya.

Ketika Yusuf lahir, Ya'qub menyeratrkan pemeliharaan anak

itu kepada bibinya, dan ia selalu bersamanya setiap saat. Dan

sang bibi pun sangat mencintai Yusuf. Setelatr semakin besar

dan mencapai usia beberapa tahun, jiwa Ya'qub selalu tertuju
padanya (Yusu0, maka ia pun mendatangi bibinya Yusuf
tersebut dan berkata, "Wahai saudariku, serahkanlatr Yusuf
padaktr, Demi Allah, aku tidak mampu jauh darinya sekejap

pun!" Ia menjawab: "Demi Allah, aku tidak akan

meninggalkannya, demi Allah aku tidak sanggup berada jauh

darinya sekejap pun!" Ya'qub balas berkata, "Demi Allah aku

tidak akan meninggalkannya!" Sang bibi pun berkata,

"Biarkanlatr ia bersamaku beberapa hari lagi agar aku bisa

memandangnya dan mendapat ketenangan, semoga ifu bisa

menghiburkulu Atau ucapan yang senada dengan ucapan

tersebut.

Ketika Ya'qub keluar dari rumatrnya, ia (ibu asuhnya itu)
mengambil ikat pinggang Ishaq, ia mengikatkannya di balik

'6n Kata aibrr: iirirSr ii4r ,iitio4lt:,sesuatl yang tengatrnya diikat,. Lthat Al-Lisan
(entri: Ult).
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I
pakaian Yusuf kemudian ia berkata: Aku kehilangan ikat

pinggang Ishaq, maka carilatr siapa yang mencurinya dan

siapa yang membawanya. Kemudian ia mencarinya dan

berkata: ucari tahu wahai penghuni rumah." Mereka pun

mencarinya dan menemukannya berada pada Yusuf maka ia

berkata: Demi Allah, ia menjadi milikku dan aku berhak

melakukan apapun yang aku inginkan. Ia berkata "Ya'qub

mendatanginya, dan ia menceritakan peristiwa tersebut,

sehingga Ya'qub berkata kepadanya: "Kamu boleh

melakukan yang demkian dan jika ia melalcukan yang

demikian itu, maka ia berada dalarn kekuasaanmu, aku tidak

bisa berbuat selain itu." Maka ia menahannya dan ia tidak

bisa melakukannya sampai ia meninggal

Ia berkata, "Ini adalah yang dikatakan saudara-saudara Yusuf

ketika ia berbuat terhadap saudaranya tatkala ia menahanny4

M*rtU3;xiar3-;tl "Jiko ia mencrri, maka

sestmgguhnya telah pernah menctri pula saudaranya

sebelun itu".

Ibnu Humaid berkata: Ibnu Ishaq berkata, 'Ketika anak-anak

Ya'qub mengetatrui apa yang dilakukan saudara Yusuf, dan

mereka tidak ragu batrwa ia telah mencuri, mereka berkata:

"Maafl<anlah dia" Hal itu ketika mereka merasa disalatrkan.

MorrtU3;tiOr.5-ol "Jika ia menc'uri, maka

sesungguhnyo telah pernah menctri pla saudororya

s e b e hmt ita ", kdk^Yusuf mendenganrya, (U, 33. A1 36

'Dia berlcota (dolan h,otinya): "Konnt lebih brmk
kcdudukonmu (sifat-sifatmu)" dia hanya bergumam dalam

lfii. 411r3-{t "Dan tidak menampak*annya kepada
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mereka" 6uvrp1 ',K$ "Dan Atlah Maha Mengetahui

apayang kamu terangkan 7u.nt621

Firman-Nya" 31" A 36716,13- {i .bL4,,ilitK::"\
6j*;q$ X$-fiA, "Matn rusi1 menyembunyi*an

lrejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada

merelra. Dia berkata (dalam hatinya), 'Kamu lebih buruk

lredudulranmu (sifat-srfatru) dan Allah Maha Mengetahui apa yang

lromu terangkan itu'." Maksudnya adalah, 6Ai "Maka Yusuf

me rry embuny ikan kej e ngkc l an itu.'

Lafazh (fi di+a'nits-kan karena maksudnya aaaan k$ir
"pemyataan", yakni 6j6q'F 'nf)'6i1,i1 A "Kamu lebih

buruk kedudukanmu (sifat-srfatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa

yang lramu terangkan itu."

Seandainya bentuknya mudzakkrar, maka boleh saja, seperti

dikatakan ,--fir "$f b'$r. "Itu adalah di antara berita-berita penting

tentang yang gitb." (Qs. Huud I l]: a9) cs|jlr :ql b'etil "tn adalah

sebagian dari berita-berita rugeri (yang telah dibinasakan)." (Qs.

Huud [l]: 100) Di-kinayah-kan (sindiran) dari i-l$l "pemyataan"

dan tidak menyebu&an pada awal. Orang Arab banyak melakukan

yang demikian jika makna yang dimaksud telatr dapat dipahami oleh

pendengar. Itu merupakan bandingan perkataan Hatim Ath-Tha'i
berikut ini:

}ia \aO3 rly-'e):; tiy

t627 Ibnu Abi Hatim dalam tafsii (7D178,2179),Al Baghawi secara singkat dalam
Ma'alim At-Taruil (3/310), Ibnu Katsir dalam tafsir (t/60, 6l), Al Mawardi
drJarn An-Nukat wa Al Uym secara singkat (3165), dan Ibnu Javi dalam Zad
Al Masir (4D63).

dt f irTt 4ttGirl
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"Amawi tidak memerlukan kekayaan dari seorang pemuda, jika suatu
hari napas telah di kerongkongan dan dada menjadi sesok,,r628

Maksudnya adalah dada sempit karena jengkel, maka di-
kinryah-kan (dalam bentuk sindiran) dan tidak menyebutkannya,
karena dalam perkataannya terdapat kata 67- '*:F, yang
menujukkan bagi pendengar dengan maksud perkataanny1 W Obi.
Diantaranya juga adalatr firman-Ny4 WC 6jf 4S Gt'i
4 3;LA rfui:z 4.', €_,y-Yjj*,b344 ';3 W 6 )- :y.

"Dan sesungguhrrya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang
berhijrah sesudah menderita cobaan, kcmudian mereka berjihad dan
sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah rtu benar-benar Maho
Penganpun lagi Maha Penyryong.,, (Qs. An-Nahl [16]: ll0) Oleh
karena rtu, Dia berfirman, 6#.'u dan tidal( disebutkan ssbelrrmnyo
untrk isim tmt'annats.

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

atrli talcwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19666. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yaz,d

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id menceritakan

kepada l<alni dari Qatadah, tentang firman-Ny4 ,*iGfi
;16.+3_{; .*1, C ,,Maka yusuf menyembwtyikan

kejengkclan itu pada dirfuya dan tidak menampakhawtya

kcpada mereko."

Bait syair ini milik Hatim Ath-Tha'i dari qasidah Bahr Ath-Thawil, tentang
Fakhr, yang awalnya berbunyi:

.ri,lt F(11 U d* nS JartJ el;Jt Jrl d tir1bl

Dalam Diwanredaksinya yaitu: rnrr *r,t rll). Lihat Di!" an (50).
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Adapun yang disembunyikan dalam dirinya adalah perkataan

6j4q ,6 2i'f)-6a4 31 5 "Kamu tebih buruk

lrcdudukanmu (sifat-sfatmu) dan Allah Maha Mengetahui

apayang kamu terangkan itu."ra9

19667. Mutrammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny a, J))(fi
5H Vr'F';ii6-6u, 33, 5 ;t 6ri {, .* c
"Mala Yusuf menyemburryiknn kcjengkclan itu pada dirinya

dan tidok menampalckannya kepada mereka. Dia berkata

(dalam hatinya), 'Kamu lebih buruk kedudukonmu (sifat-

sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

terangkan itu'." Ia berkata, "Perkataan ioi.*1630

19668. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyu, -if l1*3- {t .*ri g ,ili 6fi "Matra Yusuf

menyemburryilcan kejengkclan rtu pada dirinya dan tidak

menampakkannya kcpada mereka," ia. berkata "Ia
menyembunyikan dalam dirinya perkataan, \U, 33' A
5j*; q'F {i,l 'Ko*u lebih buruk kedudukanmu (sifat-

sifatmu) dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

terangkan i1u'. ut63t

r62e Abdwrauaq dalam tafsir Qnzq dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
UWrGl6s).

t63o lbid-
163r Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (3/65).
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Firman-Nya, 6j*; q ,6 fr$ ,,Dan Ailah Maha
Mengetahui opa yang lmmu terangkan itu." Ia berkata, *Allah

mengetahui apa yang kalian dustakan tentang sikap mereka ymg
menuduh Bunyamin melakukan demikian. "

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19669. Al Hasan bin Muharnmad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Syababah menceritakan kepada kafiri, ia berkata: 'Warqa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujahid,
tentang firman-Ny4 G#Yr rd K$-61437 A
"Kamu lebih buruk kedudukanmu (sifat-sfatmr) dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu terangkan itu,, iaberkata"

"Yusuf yang mengatakannya. " 
1632

19670. Muharnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
riwayat yang sama.l533

19671. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullatl
menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, riwayat yang sama.l53a

l63l

l63a

Mujahid dalam tafsir (400), Al Mawardi dalam An-Nakot wa Al Llyun (3/65),
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Of2$0), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4D64).
Ibid.
Ibid.
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19672. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa,id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 q|d :trC

5j4 "Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

terangkan itu," yakaiterhadap apa yang mereka dustakan.l635

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, -r-rn j, J33-GJ:"8
;tr 613- {; "Maka Yusuf menyembunyikan kejengkctan itu pada
dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka.,, Ia berkata,
"Kedudukan kalian buruk di sisi Allah terhadap orang yang kalian
anggap sebagai pencuri. Posisi yang paling buruk dari perbuatan-
perbuatan kalian yang telah lalu. Allatr Matra Mengetahui kebohongan
kalian, meskipun tidak diketatrui oleh orang-orang yang hadir pada
waktu itu."

Disebutkan bahwa Lftit yang ada dalam karung saudara
Yusuf membuat orang-orang saling mencela. seperti dinyatakan
dalam riwayat berikut ini:

19673. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari.As-Suddi, ia
berkat4 "Ketika barang curian tersebut dikeluarkan dari
karung anak itu, disitalah harta mereka. Mereka ralu berkata,

"watrai anak Ratril, karni masih memiliki ujian dari kalian
sampai it?3t ini diambil!" Bunyamin berkata, ..Bahkan

anak-anak Rahil masih mendapatkan bencana dari kalian.
Kalian pergl bersama saudaraktr, kemudian kalian
membinasalcannya di sumur, dan irlJr ini diletakkan dalam
karungku oleh orang yang meletakkan dirham di karung

r6ir5 Ibnu Abi Hatim dalam taftir (IDlBo), Al Mawardi dudram An-Nuleat wa Al
IJ1run(3/65), dan Ibnu Jauzi dalam ZadAt Masir @n6q.
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kalian." Mereka lalu berkata, "Jangan sebut-sebut dirham,

karena kamu akan dihukum karenanya." Ketika mereka

menghadap Yusuf, ia meminta Lf.&)t tersebut, kemudian

meniupny4 lalu mendekatkannya ke telinganya, hingga

akhirnya berkata, "Sesungguhnya Lfr-rtl ini akan

memberitatrukan kepadaku batrwa kalian adalah 12

bersaudara, dan kalian berangkat dengan saudara kalian, lalu

kalian menjualnya." Ketika Bunyarnin mendengarnya, ia

berdiri dan bersujud kepada Yusuf, kemudian berkata,

"Walrai raiq tanyakanlah kepada ifrJdr ini tentang

saudaraku, apakah ia masih hidup?" Ia pun meniupnya,

kemudian berkata, "Ia masih hidup, dan kamu alon

melihatnya" Ia berkata, "Lakukanlah terhadapku apa yang

kamu mau, karena jika ia mengetahuilor maka ia akan

me,mbebaskanlcu."

Yustrf lalu masuk dan menangis. Ia lalu UerwuAUq kemudian

keluar. Bunyarrin b€rkat4 "Wahai raja' aku ingin mexaukul

LftjJlt ini dan mernberitakanmu tentang kebenaran, maka

tanyakanlah kepadanya siapa yang mencurinya kernudian

meletakkannya di karungku?' Ia lalu meniupnya dan b€rl@t4

"LGrSt ini maralu ia berkata, 'Bagaimana ia bertanya tentang

sahabatktu dan kamu telah melihat bersama siapa kamu'."

Bila anak-anak Ya'qub maratr, mereka tidak bisa menahan,

mal<a ketika Ruwail marah, ia berkata "Wahai raja, demi

Allah, kamu akan me,mbiarkan atau alcu akan b€rteriak

s€hingga di Mesir tidak ada wanita hartil kccuali pasti

mclahir*an analarya!' Rambut yurg ada di badm Ruurail

berdiri hingga keluar dari bajrmya. Yusuf kemudian berkata
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kepada anak tersebut, "Berdirilah di sisi Ruwail dan

ciumlah!" Jika salatr seorang dari anak-anak Ya'qub maratr

kemudian disentuh oleh yang lainnya, maka marahnya akan

reda. Anak tersebut pun lewat di sampingnya dan

menyentuhnya, sehingga hilanglatr amarahnya. Ruwail lalu
bertanya, "Siapa ini? Sungguh, di negeri ini terdapat anak

laki-laki Ya'qub." Yusuf bertany4 "Siapa Ya'qub?" Ruwail
tiba-tiba marah dan berkat4 "Wahai rajq jangan sebut-sebut

Ya'qub, ia adalatr Sirriull ah bin Dzabihull ah bin Khalilullah."
Yusuf berkata, "Kalau begitu, kamu bisa dipercaya."r636

ooo

'ir,tu,(A iJ| 6e:;6,1 qi$
<4#.5'u6d;Yy

uMer:elrabql<ata, 'Wdlwi Al Aziz, ses-urJgguhrrya ia
mempunyai ayah yarrg ildahlarfut usiCIrya,lantmart iht
crn$illah salah seorcrug ili antaral<nni sebagai gorntinyo,,
sesunggu l*y a l<afiJi nrelilwt l<frnuu t ermas.k or cmg. or cmg

yarrgbqh.lraltbaik'.u

(Qs. Yuusuf t12]: 78)

Abu Ja'far berkata: Ailah SWT berfirman: Saudara-saudara

Yusuf lerka!_kepada Yusuf, t-fl (;$, "Wahai At Aziz.,, wahai
*ja, {S* 6 a q "Sesungguhnya ia mempurryai ayah yang sudah

1636 Ibnu Abi Hatim dalam tafsh (7/2t79), Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir (4D64,
265), dN Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3l3ll).

q{6$6
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lanjut usiorqla," yang terbebani dengan cintanya. Maksudnya adalah

Ya'qub. 'iir*(A 3-i3 "Lantaran itu ambillah salah seorang di

antara lrami sebagai gantinya. " Maksudnya, ambillatr salatr seorang

dari kami untuk menggantikan Bunyamin, dan lepaskanlah ia. 6$j6y

6>;5t'g"sesungguhnya lami melihat lamu termasuk orang-

orang yang berbuat baik"

Mengenai hal ini, Muhammad bin Ishaq berkata sebagaimana

dalam riwayat berikut ini:

19674. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nya,4>r;1fi 'uA{}6y"Srtungguhnyakamimelihatkamu

termasuk orang-orang yang berbuat baik"" Makzudnya kami

melihat itu sebagai kebaikan darimu jika kamu

melakukannya163T

ooo

riyriyi,':->-rK; t33;j ,i Jy:fil 6;tli41 36

<rt>l;
" B qh,ata Y usl,$ r' Aku mahon p ulinfumgorJ lnp ado Allah

dflripailf, menalwrt seorcmg, l@ildi orang yorrrg kr;rmi

l<ctcmul<an lw'ta b endo l<frnJi P adarry a, iikn kf,mi b qbuat
deflikifrr6 mala b enm.benarlah l@rJi or (mg- ot ong y olrJg

zhalim."

(Qs. Yutrsuf UZh 791

t637 Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (7D180).
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan: Yusuf berkata

kepada saudara-saudaranya, 4tli6l "Aht mohon perlindungan

lcepada Allah."

Demikianlah orang Arab melakukan semua mashdar yarg

diletakkan pada posisi Jiii- dan Jjii. la di-nashab-kag seperti

perkataan mereka, 'i t:6li Nt:* dengan makna e:f*fitlr lr"!,f aan

orang mengatakan,hr ir; aan ,ilrr iiC kemudian dimasuki huruf ha

ta'nits, seperti !,ib+ ,{,iiyi',11,\?i,ii,t3r wttX.'o;l v , dan

mereka berkata, U. ft6 iiit'. s"ut *-akan dikatakan it li to U.\?i
fuo'tyi|.

i'D+Vii t3L.i.i if LE i "Daripada menahan seorang,

lrccuali orang yang kami ketemukan harta benda lcami padanya." la

berkata: Alar berlindung kepada Allah karena menjadikan orang yang

tidak bersalah sebagai pihak yang terhrduh. Berdasarkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19675. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
Nya,d-;!$! $y1yi't*.6a1L.; i $t:ill n;'liLl, 36

"Berkata Yusuf,, 'Aht rnohon perlindungan kcpada Allah
daripada menahan seorong, kecuali orang yang kami

lrctemukan harta benda lcami padarrya, jika kami berbuat

demikian, mala benar-benarlah kami orcmg-orong yang

zhalim." Ia berkata, "Maksudnya, jika kami menghukum

selain orang yang memang dalam karungnya ditemukan harta

benda kami, dengan demikian berarti kami melalekan
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sesuatu yang tidak boleh kami lakukan, dan berarti aku telah

berbuat jahat pada manusia."1638

19676. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, i4,,5,L56,:i' SttA qln-lj(
<,F;S'e A;j (f;;'U,- (1iJ "Mrrr*a- orit on, 'wahai

Al Aziz, sesungguhrrya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut

usianya, lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami

sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu

termasuk orang-or(mg yang berbuat baik'." (Qs. Yuusuf

[12): 78) riy Yyi't;--:Al, 6L.; ,i St':fil i ;tl i6, J$

<i# "Berkata Yusrf, 'Aht mohon perlindungan kepada

Allah daripada menahan seorcmg, kccuali orang yang kami

kctemukan harta benda kami padanya, jika kami berbuat

demiHan, maka benar-benorlah kami orang-orang yang

'. " (Qs. Yuusuf ll2l:79)
'Yusuf 

berkata, "Jika kalian bertemu dengan bapak kalian,

maka sampaikanlatr salam dariku, dan katakan padanya

batrwa Raja Mesir mendoakannya agar tidak meninggal dunia

sebelum dia sempat melihat anaknya, Yusuf, dan sehingga

dia mengetatrui batrwa di negeri ini masih ada orang-orang

yang bisa dipercaya seperti dirinya."l63e

ooo

Ibtd.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl8l).

t6ra

t639



Tafsir Ath:fhabai

t6 6t r# {r ;** lv!;5a &i##t w
'A{,"a,,iOg}6kar;\l'$h-i61;'6i

"Mal<d tatl,ala mrr:el<aberputus asa ilmipada (putusm)
Y usaf mq el<a marry ardwi s artbil b ffi,mding dengan b crbMk
bisilc Bqlatalah yang tshn di antara muel<a, 'Tidakl<ah

l<snuu lrctalwi bahwa sesunggut*ya ayalvrw telah
mengartbil ianji df,ril<frnuu dengmr narna Allah dan sebehrm
itukamu telah mmyia.nyial<mrYust$. Sebab itu aku tidak

al<frrr mminggall<an negui Mesir, sarrqai aydilru
mensizinlron l<epadal<u (""a,tk l<en$ali), ata u, y'.J;lah

mrlnrt eri lrr:puats an terhadapl<u. D an D ia adalah Hakim
ycaq sebaik bail<nya'."

(Qs. Yuusaf UZl: 80)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, ieAX#lW,
"Maka tatkala mereka berputus asa daripada (putusan) Yusuf,,
adalatr, ketika mereka berputus asa karena Yusuf tidak membebaskan

Bunyamin dan mengambil salatr satu dari mereka untuk menggantikan
posisinya serta memenuhi permintaan mereka kepadanya."

Firman-Nyarljlrl;l "Mereka berputus asa" adalah ber-

wazan t:il;kl't dari kata ',-r*ti-ii b'y:lt'urr. Berdasarkan riwayat
berikut ini:

19677. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

t_
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Nyq iei##llfi "Maka tatkala mereka berputus asa

daripada (putusan) Yusuf." Mereka berputus asa daripada

Yusuf, dan mereka melihat keteguhan pendiriannya pada

masalatr tersebut.lflo

Fiman-Nya, lrt:.* "Mereka menyendiri sambil

berunding dengan berbisik-bisfk " Allah berfirman, "Satu sama lain

berbisik, tidak disertai oleh orang lain."

Kata 
to-r.31 

artinya sekelompok orang yang saling berbisik,

digunakan untuk menyebut satu orang atau sekelompok orang, seperti

dikatakan ?tti:::?t*t *SltiE;ti* ,ytdan itu adalatr mashdar

dari perkataan V tpt $i'ofi_Vang dijadikan stfat. Di antara dalil

tentang itu adalah aV* t4 tEli "Dan Kami tetah mendekatlcannya

lrepada Kami di walctu dia munqiat (kcpada Kami)." (Qs. Maryam

tlgl: 52) Oleh karena itrl digunakan untuk menyebut satu orang.

Dalam hal ini juga, Dia berfirman, 4i;g "Mereka menyendiri

sambil berunding dengan berbisik-bisik" Oleh karena itu, digunakan

untnk menyebut sekelompok orang' Y-a,6-tg4[r drjamakkan menjadi
"z"Ji . Sebagaimana dinyatakan oleh Labid berikut ini:

;:;3 ll:":t U(;rbW
"Aht menyalrsikan tempat khusus yang biasa didatangi raia,

sementora orang-orang kepercryaannya meni adi saksi.'l$l

g:;tG\qiLV

lffi
164t

Ibnu Abi Hatim dalamtafsir (7Dl9l).
Bait syair ini ada dalam Diwan (47) dari qasidah yang isinya membalas

serangan uqbatr bin Malik dan rekannya. Ia juga membanggakan paman-

paman dan bapalnya. Ia menantang kedua orang ini, yang redaksi awalnya

yaitu:
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Dikatakan untuk orang yang berjumlatr banyak, 6:'ii
sebagaimana firman-Nya, 6:hi'i\r,,Dan sewaktu mereka berbisik-
bisik." (Qs. Al Israa' llTl: a\ Juga'ayat, .r-ri a:H Ubk-t uTiada

pembicaraan rahasia antara tiga orang." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 7)
Mereka adalatr sekelompok orang yang berbisik-bisik. c$ jrya
mashdar, sebagaimana firman Allah, c,rl: ilr ,- 6*\ir t-1J1
"sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syetan,, (er. Ai
Mujaadilah [58]: l0) Dikatakan c{*i']r:l'o:fr, dan di sini adala]r

'n3t'"; l-+,fi
)e:St cr;'e t*A

"wahai onakku, nampaklah kcjahatan pembicaraan rahasia orong-
orang, mako jadilah rahasiamu kejahatan pembicaraan rahasia.,,le2

,s:yirilt aan i-'-3r ddam bait syair ini maknanya sama, yakni
i*rii' "pembicaraan rahasia", dan kadang-kadang dua kata ini muncul
bersamaan.

{&tg J}r Ji., .r,,rr ig ir.r.u.
.ra- ll tt& t.l cw ltiJl;,iir op

arult 6d61fi tempat para raja mendatanginya ketika sedang mengalami
kebimbangan. .,tlr adalah tempat untuk berkumpul dan berbisik. e-.$r 4rr
adalah pemenang masalah yang populer. Jr,lr merupakan bentuk jamak dari
kata.irr, yang artinya orang yang duduk di sebelatr kanan raja. Jika raja minum
maka ia minum setelahnya, dan jika raja berperang maka ia menggantikan
tempatnya. Bait ini terdapat pada Ibnu Athiyah dalam At Muhorar-LI waitz

t*a 9ry69) dan Abu Hayyan dalamAl Batr Al lrluhith(3/310).
'qz Bait syair ini milik shaltan AI AMi yang meninggai sekitar tahun g0 wloo[.

!a {alah Qitsm bin Khabiyah At Abdi dari bani Muharib bin Amr, dari Abdul
Qais. Lihatll Alaam (5/190),
Bait ini dari qasidah-nyayang terkenal, yang rodal$i awalnya yaitu:

s&lr,J rtJrlt,f a$r .ill1 "rrrr t7rsl
Ibnu Qutaibatr dalam lry-S! i,r wa Asy-Sltt,ra. e I 6),cet. Dar Shadir.

I

I

r
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Pendapat kami tentang takwil llirV- "Mereka menyendiri

sambil berunding dengan berbisik-bisilc," sama dengan pendapat para

ahli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19678. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, 44i# iri rxl?;lliit " Maka tatkala

mereka berputus asa daripada (putusan) Yusuf mereka

menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik."

Syart'un secara sukarela menggantikan merek4 ia menjadi

jaminan baginya. Mereka menyendiri sambil berunding

dengan berbisik-bisik satu sama lain.lil3

19679. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada lrasri, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari QatadalL tentang firman-Nyq 4i:5\4
"Mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-

bisik." Maksudnya, mereka menyendiri berunding dengan

berbisik-bisik.r@

19680. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq tentang firman-

Nyati-;,it!56 "Merelca menyendiri sambil berunding

dengan berbisik-bislk " Maksudnyq mereka berunding satu

sama lain, kemudian mereka berkata, "Bagaimana menurut

pendapat kalian?'l@s

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang makna firman-Ny4
'ii?36 "Berkatalahyang tertua di antara mereka."

16{3 Ibnu Abi Hatirn dalamtaftir QnftD.ts lbtd.
ras lbid.
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Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, yang paling
tinggi akal dan ilmunya, bukan umurnya, yaitu Syam'un. Menurut
mereka, yang paling tua umumya adalah Rubel. Berdasarkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19681. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman-Nya, iL}pJE ,,Berkatalah yang tertua di
antara mereka," ia berkata, "Syam'un adalah bungsu, ftrmun
lebih berilmu darinya. Sedangkan yang paling tua daram soal

umur di antara mereka adalatr Rubel."l&5

19682. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami,
Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman-Ny4 if+Zlg ,,Berkatalah yang tertua di
antara mereka." Syam'un adalah bungsu, dan yang.murnya
lebih tua darinya adalatr Rubel.laT

19683. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
riwayat yang sama.lst

19684. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Az_
Zttbur menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu

t6,,6

tu7
l54t

AI Mawardi dalam An-Nukat wa At uyun (3t67), Ar Baghawi dalam Ma,alim
At-Tanzil (3/312), dan Ibnu Jauzi dalanZad Al Masir giAA1.
Ibid.
Ibid.
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Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya , fa9 i5
"Berkatalah yang tertua di antara mereka," ia berkata,

"Syam'un yang bungsu di- antara merek4 dan yang sulung

adalah Rubel."lfle

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr yang

umurnya paling tua di antara mereka, yakni Rubel. Berdasarkan

riwayat-riwayat berikut ini:

19685. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 'ftZ lt'
"Berkatalah yang tertua di antara mereka," yakni Rubel,

saudara Yusuf. Ia adalatr anak bibinya. Dialah yang menahan

(melarang) mereka ketika mereka ingin membunuh Yusuf.l6s0

19686. Muhammad bin AMul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muharrrmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny\ ;f4?J6'
"Berkatalah yang tertua di antara mereka," ia berkata,

"Rubel adalatr yang mengusulkan agat mereka tidak

membunuh Y*uLrrl65l

19687. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nyl ;3i-1JG "Berkatalah yang tertua di
antara merekn," dalam hal ilmu. 'nlh;6i;{t:lt64,

'ut lbid.
1650 Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (4D66) dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al

Uw(3t67).
165r Abdurrazzaq dalam tafsir QDZI),Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (41266), dan

Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (3167).
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ei\ 6i $|9i A ;:t;5 (, k ry il " B ahw a s e s ungguhnya
ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah
dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan yusuf,, sebab itu
afu tidak akan meninggallcan negeri Mesir.,, Rubel pun
bermukim di Mesir, sementara yang sembilan menghadap
Ya'qub dan menceritakan khabarnya, maka ya,qub menangis
dan berkata, "wahai anak-anakku, kalian tidak pergi kecuali
berkurang satu orang. Pertama kalian pergi, lalu berkurang
Yusuf. Kedua kalian pergi, lalu berkurang syam'un. sekarang
kalian pergi, lalu berkurang Rubel."l652

19688. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

b-z
Nya, V;ig6&l5i;ltfi ,,Matra tattrnta meretra
berputus asa daripada (putusan) yusuf mereka menyendiri
sambil berunding dengan berbisik-bisik,,, ia berkata,
"Bagaimana menurut pendapat kalian?" Rubel lalu berkata
sebagaimana yang diceritakan kepadaku, dan ia adalah yang
try,T. T*" mereka. iith;r64;,4 i {rtr Sir$ p\
* ,le$ll,k$$ ,,Tidakkah kamu'kctahui bahwa

sesungguhrrya ayahmu telah mengambil janji dari kamu
dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyia-
nyiakan Yusulf nt6st

Ibnu Abi Hatim dalam taf', (7/2l9z), Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir (4D66),
dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tarait (3/313).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2r9r,2lg2). Dalam semrn naskah tertera r, &r
,i.t-,1e, b # .,r) & tt4 0t U ., d"U FJ, jrl dan itu merupakan kekeliruan
naskatr.



SurahYuusrf

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar tentang hal

ini adalalr yang mengatakan batrwa maksud firman-Nya" ;ii?J(,
"Berkatalah yang tertua di antara merefta," adalah Rubel, karena

kesepakatan mereka batrwa ia adalatr yang umumya terhra. Orang

Arab tidak mematrami pembicaraan jika dikatakan kepada mereka

"fulan adalatr yang paling tua" secara mutlak tanpa memberikan

kelanjutan kecuali dua makna, baik dalam hal kepemimpinan,

kedudukan, maupun umur. Adapun jika itu menghubungkannya dalam

hal akal, maka mereka akan menghubungkannya, sehingga mereka

berkata, "Ia adalah yang terhra dalam hal akal." Jika hanya dikatakan

secara mutlak tanpa shitlah maka tidak bisa dipatrami kecuali seperti

yang telah aku jelaskan.

Ahli takwil berkata" "Meskipun Syam'un memiliki kedudukan

ihnu dan akal yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudarany4

namlm ia tidak memimpin Jadi, dapat diketahui bahwa maksud

firman-Nya, ;11PJ6' "Berkatalah yang tertua di antma mereka,"

yakni yang tua dalam hal umur. Orang-orang yang kami sebutkan,

seluruhnya berkata, "Rubel adalah yang terhra di antara orang-orang

itu." Dengan demikian, benarlatr pendapat yang kami pilih-

Firman-Nya, fiI 'nW #{t ;t '{6 6 W ?i
"Tidaklah kamu ketahui bahwa sesungguhnya tyahmu telah

mengambit janji dari lamu dengan nama Allah. " Ia berkata, 'Apakah

kalian tatru watrai saudara-saudaraku, bahwa bapak kalian (Ya'qub)

telah mengarnbil janji dari kalian dengan fttma Allah, bahwa kita akan

membawanya pulang kembali, kecuali kalian terkepung oleh musuh,

dan yang sebelumnya ketika kalian menyia-nyiakan Yusufl Apakalt

kalian tatru batrwa sebelum ini kalian telatr menyia-nyiakan Yusuf?"
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Jika takwil kalam dipalingkan kepada yang kami katakan,
maka saat itu kata rr berkedudukan sebagai nashab. Boleh saia J$i:"al;-A;if;li "Dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan yusuf,u

menjadi khabar mubtada', sedangkan firman-Nya, i{y;$if${
itli;;3U;6i;$ "TidalcJrah kamu ketahui bahwa sesungguhnya

ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah,u
menjadi khabar mubtada', dan kata t-.... pada saat itu berkedudukan
sebagai rafa'. Seakan-akan dikatakan, |.iri G'€t-lt ,b ,F bj,,D^
sebelum ini, yakni penyia-nyiaan kalian kepada Yusuf." Jadi, kata r,.-.
berkedudukanrafa' dengan huruf g, sebelum kata trj;p. nol"h;,rgu
kata t sebagai shiltah dalam kalam, sehingga talauilnya yaitu, ,SiA'.iri e &"; ru"Dan sebelum ini kalian menyia-nyiakan yusuf."

Firman-Nya, ,,Sebab itu aku tidak akan
meninggalkan negeri Mesir." Aku ada di dalamnyq yakni Mesir,
maka aku tidak meninggalkannya. -r*;-Sit-&: ,,Sampai ryahht
mengizinkan lcepadafu (untuk kcmbali)," keluar darinya. Berdasarkan
riwayat-riwayat berikut ini:

19689. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
Nvr, ,/r{LA{i "Srbob itu aht tidak akan meninggalkan
negeri Mesir," yang aku ada di dalamnya pada hari irn. &
,*J-;t "sampai ryahfu mengizinkan kcpadaht (untuk
kcmb al i), " keluar darinya. I 654

19690. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujatrid,

1654 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir enrcD.

--{_!33_l
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bahwasyam'unberkata,ffil{4*,*4i'iU-S-girf61g
'4uf{ff-"Sebab itu aht tidak akan meninggalkan negeri

Mesir, sampai ryahfu mengizinkan kepadaku (untuk

lrembali), atau Allah memberi keputusan terhadopht. Dan

Dia adalah Hakim yang s ebaik-b ailotya. "r65s

F'irman-Ny", JfrtlF4J "Atau Altah memberi kcputusan

terhadapht." Atau menetapkan ,) "Terhadapht" Tuhanku trntuk

keluar darinya dan meninggalkan saudaraku, Bunyamin, dan jika tidak

maka aku tidak keluar 'a$7'jj "Dan Dia adalah Hakim yang

sebaik-baibtya." Ia berkat4 'Allah adalah sebaik-baik orang yang

memberikan keputusan, serta yang pding adil untuk memberikan

keputusan di antra manusia'

Terrtang hal ini, Abu Shalih b€rkata s€eerti berikut ini:

19691. Al Husain bin Zaid As-Sabi'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kami

dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Abu Shalih, tentang firrran-

Nyq UlFiSUr*J;tV-1t "sampai ayahtu mengizintran

kcpadafu (untuk kcmbali), atau Allah memberi keputusan

terhadapht," ia berkata, "Dengan pedang. "1656

Seakan-akan Abu Shalih mengaratrkan takwil firman-Nya, J
X'6i't4 "Atant Atlah memberi keputusan terhadaphr," kepada, "Atau

Allah menetapkan kepadaku untuk memerangi orang yang

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al r-lWn (3167) dN Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Taruil (3 R 67)
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Llyun (3/67),Ibnu Jauzi dalarn Zad Al
Masir (4D67), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tarail (3/313).

r655

t656



menghalangiku membawa pergi adikku, Bunyamin,

Ya'qub, maka aku akan memeranginya."

oo0

Tafsir Ath:thabari

kepada bapaknya,

$y v V tL is;:,,,ri OLWl{;};t # iyr}*J

u Kenb alilah lcep ada ay alvrru dfrn l<fltd\<fr nlah,' W ahai ay ah
l<flnri! Senrngguhrrya analqrru tElah menani; dilrr l<orrri

honya merryal<sil<m apa yiltgkamiketalwi, dm set<ati.knli
l<nn i ddak dapm menjaga (mengetalwi) barang

yang gaib.u

(Qs. Yuusuf [12]: 81)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman untuk
memberitatrukan perkataan Rubel kepada saudara-saudaranya ketika
Yusuf menghukum saudaranya karena LrrSt yang dikeluarkan dari

fb,J "Kembalilah" wahai saudara-saudaraku. ,KJ lrt
"Kepada ryahmu," Ya'qub. ili; ,Oan katalranlah," kepadany 

^ffln_614 4,y"Wahai ayah komil Sesungguhnya anakrnu,,,Btnyamtn i\j.j.
"Telah mencuri." Bacaannya adalatr dengan huruf sin dibaca fathah

tasydid. ij;a Jfi 5y ,,srtungguhnya analonu telah

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ol;tE' i,l dengan huruf sin
dibaca dhammah dan huruf ra ber+asydid. Dalam bentuk fa,it-nya

dan tanpa

mencuri."

I,IBL#l.(L(rWe

-
E
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tidak disebut, dengan malcna '0;l-11 "sesungguhnya ia telah

mencuri'.165?

Para atrli talfl ril berbeda pendapat tentang bacaan ayat, Y3

W q\V$ "Dan lami hanya menyaksikan apa yang kami

ketahui."

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, kami tidak

mengatakan bahwa ia mencuri kecuali kami mengetatrui batrwa

memrng demikianlah adanya karena 9f-5ir Lr* terdapat dalam

karungnya dan bukan kanurg selainnya. Berdasarkan riwayat-riwayat

berikut ini:

19692. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nyq '$J 6tW "Kembalilah trcpada ryahmu." Oleh

karena itu, aku tidak akan pulang sampai perintatrnya datang

kepadaku. W L,$U* V33;t Jfi 5L-6ytrn-lj;;
."Don katakanlah 'Wahai ayah komi! Sesungguhnya analonu

telah mencuri; dut kami hanya menyaksikan apa yang kami

ketahui'. " Maksudnya" barang curian tersebut ditemukan di
dalarn dan kami tidak mengetatrui yaurrg ga.b.6
i*t; 4L L "Dan sekati-kali kami tidak dapat

menj aga (mengetahui) bar ang yang gaib. ,dese

Jumhur ulama membaca 6y dengan membenarkan pencurian Bunyamin.

Ibnu Abbas dan Abu Razin membaca ,i? dengan huruf sin dibaca dhammah

serta hnruf ra dibaca kasrah dan ber-tasydid. Adh-Dhahhak membaca c&ut

ri;t-. Lihat Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3D70) dan Ibnu Jauzi

dalam Zad Al Masir (3D67).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D183).
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Ahli takwit lain berpendapat batrwa maknanya adalah, kami

tidak menyaksikan di sisi Yusuf bahwa pencuri dihukum karena

pencuriannya kecuali sesuai yang kami ketatrui. Berdasarkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19693. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud berkata;

Ya'qub berkata kepada mereka, "Orang itu tidak mengetatrui

bahwa pencuri dihukum karena pencuriannya kecuali karena

perkataan kalian?" Mereka menjawab, W L,lyU;{' Cj
"Dan kami hanya menyaksikan apa yang kami kctahui."

Kami tidak menyaksikan bahwa pencuri harus dihukum

kecuali karena itulah yang kami ketahui.

Ia berkate "Hukum di kalangan para nabi, Ya'qub, dan anak-

anaknya, adalah, pencuri dihukum dengan dijadikan sebagai

budalq sehingga ia bisa dik**6.nr65e

Firman-Ny a, '*{ #. (L YS "Dan sekali-kati kami

tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang gaib." Ia berkata,

"Kami tidak melihat anakrnu mencuri, dan urusan kami hanya sampai

di sini. Hanya saja, kami katakan U6f 'AUi "Dan kami akan dapat

memelihara saudma kami.' (Qs. Yuusuf [2J: 65) dengan crra apa

pun untuk menjaganya

Pendapat kami mengenai hal ini sama dengan pendapat para

ahli tak$/il. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

r65e Ibnu Jauzi d^lam Zad At Masir (4D67).
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19694. Al Husain bin Al Huraits Abu Ammar Al Marwazi

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Musa

menceritakan kepada kami dari Al Husain bin Waqid, dari

Yazid, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, #.(Lft
't+rrl,t "Dan setrati-tali trarni tidak dapat meniaga

(mengetahui) barang yang gaib," ia berkata" 'Kami tidak

mengetahui bahwa anakmu mencuri.u 1tr0

19695. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, i*r+ ;l-(Lft "Dan

sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang

yang gaib." Maksudny4 kalrri tidak merasa ia akan

-encwi.lffl
19696. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, ili;r'- #t b V2 "Dan sekati-kali

Irami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang gaib,u

ia berkata, uKami tidak merasa ia akan mencuri."l62

19697. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Ny a, 14F> 4. b 6j "Dan seknti-trali

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712183) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
@n6D.
Mujahid dalam tafsir (400), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D67), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat w a Al Uyun (3 /68).

1660

l65l
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lrami tidak dapat menjago (rnengetahui) barang yang gaib,"
ia berkat4 "Kami tidak merasa ia akan mencuri."l553

19698. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid dan Abu Sufan, dari

Ma'mar, dari Qatadatr, tentang firman-Nya, #. (L f,
|!!r-Ju "Dan setrali-kali kami tidak dapat rnenjaga

(mengetahui) barang yang gaib," ia berkata, "Kami tidak
menduga dan merasa ia akan mencuri."l6fl

19699. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 (e(,3
'tilrLL,-5j| "Dan sekali-kati kami tidak dapat menjaga
(mengetahui) barang yang gaib," ia berkata, .,Kami tidak
melihat ia akan mencuri."l665

19700. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari-Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, (gq
1414, iil- "Dan sekali-kati trami tidak dapat menjaga
(mengetahui) barang yang gaib," ia berkat4 "Kami tidak
menduga batrwa anakmu mencuri. " 

1666

llujahid dalam tafsir (4000), AI Mawardi dalam An-Nukat wa At uyun er6g),
dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (4/268).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnn , Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun Q/68), dan lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D65).
Ibid.
Abdunazzaq dalarn tafsir QD2l) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Ilyun (3168).

t665

t66.6
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Abu Ja'far berkata: Takwil yang paling utarna di antara dua

tat$ril menurut kami tentang firman-Ny q W Q fl V:* (j "Dan

lrami hanya menyalcsilan apa yang kami ketahui," adalatr pendapat

yang mengatakan: "Kami tidak menyaksikan bahwa anakmu mencuri

kecuali dari yang kami ketahui, yakni kami melihat if5t dalam

karungnya." Itu karena jatrh setelatr firman-Ny4 3i ufi 5l'
"sesungguhnya analonu telah mencuri." Oleh karena itu, menjadi

Htabar dari kesaksian mereka tentang pencurian tersebut lebih utama

daripada menjadi Htabardari yang terpisah. Disebutkan batrwa L;dr
dalam dialek Humair artinya malam.

ooo

-,lt;dSe_(L 6i'r;-Ag;
@ ai)tA1b'

"Don wvyalah (pmfufutk) negqi ydrrgkemikrado di sia+

iltrr l<afilah y ong l<an i datang basonony a,

ilmr se *nguhny a l<fi ni ailalah or (mg' or (mg y g,rrg b en ar"

(Qs. Yuusuf t12l z 821

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalalu mereka berkatq
*Jika kasru menudutr kami sehingga kamu tidak mempercayai

perkataan kami, bahwa anakmu telah mencuri, maka tanyakanlah

kepadapenduduk negeri tempat kami berada, yakni Mesir. tli$t$ft
Q 'Don t@filah yang lwni datang bersamanya', maka kamu akan

mendapatkan khabar dari saksi tentang berita tersebut. 43r$ €b

q6i1
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'Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar', tentang
apa yang kami beritahukan."

Pendapat kami tentang hal ini sama dengan pendapat para ahli
takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-
riwayat berikut ini:

19701- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 t;frt ,t;j
A-% $i "Oo, tanyalah (penduduk) negeri yang kami
berada di situ,"yaluri Mesir.1667

19702. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu J,rarj, ia berkata: Ibnu Abbas berkata"
tentang firman-Nya, A-U ,li'*fii ,y; ,,Dan

tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di'situ,,, ia
berkata, "Maksudnya adalah Mesir." 1668

19703. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, ,'Rubel

telah mengetahui balasan perkataannya kepada saudara-
saudarany4 bahwa mereka akan dituduh oleh bapak mereka
atas perbuatan mereka kepada yusuf, dan perkataan mereka
kepadanya (yaqub), -,{i ;;V A- L ,ii Z_:;f g;
qfi\ 'Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada
di situ, dan ka/ilah yang kami datang bersamanya'. Mereka
mengetatrui apa yang kami ketahui dan menyal<sikan apa

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712183) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Wn(3t68).
Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil (3/314).

1667

r66t



SurahYu*vf

yang kami saksikan, jika kamu tidak mempercayai kami. $f)

oj;U 'Dan sesungguhnya knmi adalah orang-orang yang

benar '.n1669

os0

*i; 6 )i'i ;;"34 5$7A'e:A'# tp,F. i6

+At;fri{ty"r-$;#
"Ya'Erb bql<ata, 'Hanya difurut sendirilah yarng

tnancr.dnr.g baik pefuiam (yang bffiik) itu. MaIa
lesabaranyolrJgbaikitulah(l<esabmaricu).lvflud.ah-

rrudalwn/Jlcrhmendatzlflgl<orrnselasennumyal<cpadalcu;
sesunguhrry a Dialah Y arlrg Mahr Mmgetalwi logi Malw

Biial<sur,o'."

(Qs. Yuusuf [12]: 83)

Abu Ja'far berkata: Dalam ayat tersebut terdapat bagian

yang dibuang, yakni, maka saudara-saudara Bunyamin kembali

kepada ayah merek4 sedangkan Rubel ditinggal. Mereka

memberitakan kepada Ya'qub tentang khabarnya. Ketika mereka

memberitahukan bahwa Bunyamin mencuri, A'{*-A'{J ilir,S. i6
Gy;, "Ya'qub berkata, "Hanya dirimu sendirilah yang

memandong baik perbuatan (yang buruk) itu. Maka kesabaran yang

baik itulah (kcsabaranht)." Kalian menghiasi diri kalian dengan hal-

hal yang kalian harapkan dan ingink^. 3+i-3 "Maka kesabaran

yang baik itulah (kesabaranht)." Kesabaranku terhadap apa yang

r65e Ibnu Abi Hatim dalam afsir (7D183).
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terjadi kepadaku, berupa kehilangan anak, adalatr kesabaran yang baik
dan tidak ada keluhan serta pengaduan. semoga Allah mendatangkan
mereka semtrimya kepadaku, kemudian mengembalikan mereka
kepadaku. +rii;gi )Sy,,Srrrrggohnya Diatah yang Maha
Mengetahul, " kesendirianku, hilangnya merek4 kesedihanku atas
mereka, dan kebenaran perkataan mereka dari kebohongan tentangnya

ftabar pencurian yang dilakukan oleh Bunyamin). ).ry'Lji "Lagi
Maha Bijaksana," atas pengaturan kepada makhluk-Nya.

Pendapat kami tentang masalah ini sama dengan pendapat para
ahli takwil. Berdasarkan riwayat-ri way at berikut ini:

19704- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada k 

"U 
gl eatadah, tentang firrran-Nya, ;iE S. S

Gy;r1-gil.# "ya'qub berkata, ,Harqta dirimu
sendirilahyang memandang baikperbuatan (yang buruk) rtu.
Maka kesabaran yang baik itulah (kcsabaranku)'.', Ia
berkata" iJ-l "4i6i2s yr .1670

Firman-Nya, t$4,#ilXf;l,,Mudah-mudahan
Allah mendatangkan mereka semuanya rrcpadaht." la berkata,
"Dengan Yusuf, saudarany4 dan Rubel."

19705. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika
mereka d"t rrg membawa khabar tersebut kepada ya,qub,

yakni perkataan Ruber kepada mereka yang menuduh

rcm Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7l2lg4), Al Mawardi dalam An-Nukat wa AI
Uyun (3/69), dan Ibnu Athiyah dalan AI Muharrar Al Wajiz (3D71).
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mereka, dan ia menduga itu seperti perbuatan mereka kepada

yusuf, ,*5. Jr;'t ;i-3+7-1r7A'#'{l,lr::" s. X
l4 rg."Ya'qub berlmta, 'Hanya dirimu sendirilah yang

memandang baik perbuatan (yang buruk) rtu. Mala

lresabaran yang baik rtulah (resabaranfu). Mudah-mudahan

Allah mendatangkan mereka semuanya kcpadaht'."

Maksudnya adalah dengan Yusuf, saudaranya, dan Rubel.l6Tl

o{Do

;A 3 tq a,i:; Jr,;,- tF &::M- J\i5 f ;r;i
@3"$.#

"DonYa'qnb bel"pahng ilui nrl..el<o (mak malnyo) ssraya

bqkata, 'Aduhai &il<n citoll,lu terhodo| Yu,m.f , dnrr l<eht
matanyo meniad.i putihlcmenakesedihan df,rr dia adalah

s@rcmg yarrg rnenahan arnaralmya (tcrhadnp arwk
anal<nya)."

(Qs. Yuusuf [12]: 84)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 'rt;t;t "Dan

Ya'qub berpaling dari merelm (anak-analotya), " adalah, Ya'qub

berpaling dari mereka (anak-anaknya) . Jti-& rpU- JGj "seroyo

berkata, 'Aduhai duka citaht terhadap Yusuf. Yakni, kesedihan

kepadanya."

t6?t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7DlS4) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (E/63).
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Dikatakan bahwa i.illi adarah kesedihan dan penyesalan yang
mendalam. Dikatakan $Jf *b"J li u-3 *',+t A[ah SWT
berfirman, "Kedua mata Ya'qub menjadi putih karena kesedihan '4
"# "Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya (terhodop
anak-analvrya)." la tertatran atas kesedihan (padatral ia dipenuhi

9"rg9 kesedihan), menahannya dan tidak menampakkannya." wazan
i:# diganti menjadi '# Termasuk dalam kasus ini juga
adalatr firman-Nyq.b:-At',*(iti ,, Dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan memaa/lcan (kesalahan) orang." (es. Aali 'Imraan

[3]: l3a). Kami telatr menjelaskan maknanya, disertai dengan bukti-
buktinya pada bagian yang telatr lalu.

Pendapat kami tentang masalatr ini sama dengan pendapat para
ahli takwil. orang yang berpendapat tentang masalatr ini sama dengan
kami tentang firman-Nya ,3il& 6U- X; ,,Seroya berkata,
'Aduhai duka citaht terhadap yusuf ." Mereka mendasarkannya pada
riwayat-riwayat berikut ini:

19706. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: salamatr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
Nya, -fr;J;j "Dan ya'qub berpaling dari mereka (anak-
analorya)." Yakni berparing dari mereka. Kesedihannya
menjadi sempurna dan kesanggupannya telah berat dirasakan,
ketika saudaranya menyusul yusuf. Kesedihannya kepada
Yusuf pun timbul kembali. Ia (ya'qub) berkata, & J:"V-
IS?rt i"S Al(J LZij,li; ,,...,Aduhai 

dutra
citaku terhadap Yusuf'. Dan kcdua matanya menjadi putih
lrarena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan
arnar ahnya (ter hadap anak- analoty a).,,r 

672

rcn tbnu Abi Hatim dalam tafsir (Z2lt4, 2tg5).
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19707. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, .11;2& *U- JGJ'piL $j "Dan Ya'qub berpating

dari mereka (anak-analorya) sercrya berkata, 'Aduhai duka

citalru terhadap Yusuf'." Ia berkata, "Aduhai kesedihanku

kepada Yusuf."1673

19708. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Numair menceritakan kepada

kami dari W*qq dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman-Nya, '3:;& U;U- "Aduhai dukn citaht terhadap

Yusuf. " Maksudnya adalah, aduhai kesedihan. l67a

19709. .Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman-Nya, J',j.& gU- "Aduhai duka citaht
terhadap Yusuf" Maksudnya adalah, duhai keluh-kesah

terhadapnya.16T5

19710. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (712185), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyn (3169), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir @n7q.
Mujahid dalam tafsir (400), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D185), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3169).

Ibid.
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tentang firman-Nya, ,'r',i& U;U- ,,Aduhai dukn citaht
terhadop Yusuf." Maksudnya adalah, duhai keluh-kesahnya

terhadapnya membuat kesedihan. I 676

l97ll. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, tentang firman-Nya, ,7',;,_& gU- ,,Aduhai

duka citaht terhadap Yusuf,,, ia berkata, ,'Duhai keluh-
kesah.u1677

19712. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan
kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 e i:ln-<,,, i-"!. "Aduhai duka citaht terhadap yusuf,,, yakni
kesedihan terhadapnya. 1678

19713. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Ny4 & fi:M-
J|j- "Aduhai duka citalat terhadap yusuf," Maksudnya
adalah, duhai kesedihannya terhadap yusuf. I 67e

19714- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Humaid Al Ma'mari menceritakan kepada
kami dari Ma'mar, dari eatadah, riwayat yang sama.l680

1676

t677

t67t

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDIBS) dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-
Tozil (313r5).
Abdunazzaq dalam tafsir Q/221) dan lbnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2lss).
Ibid.
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19715. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4

tentang firman-Nya, A;& iiV- JEJ "sercya berkata,

'Aduhai duka citaht terhadap Yusuf'... "168r

19716. Ibnu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Hujairatr, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, & iln-
,lij- "Aduhai duka citalru terhadap Yusuf,," ia berkata,

'Duhai kesedihan terhadap Yusuf." 1682

19717. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Abu Marzuq, dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, U;U- "Aduhai duka

citaka." Maksudnya, duhai kesedihan terhadapnya. 1683

19718. . Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktl ia berkata: Hutsaim menceritakan kepadaku, ia

berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-

Dhahhak, tentang firman-Nya, 6;1i- "Aduhai duka citaht,"
maksudnya adalah, duhai kesedihan terhadap Yusuf.l6e

19719. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Di sini tidak menyebutkan pendapat Ibnu Abbas yang ada pada Ibnu Abi Hatim

ddamafsir (72185),yerlsti &1,,lr ur tr.

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl85).
Ibid.
Ibid.
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Tsauri mengabarkan kepada kami dari Sufran Al Ashfari,

dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Tidak seorang pun dari

umat ini yang diberikan iA;))i (meminta perlindungan

kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi
raajiuun). Bukankah kalian mendengar ucapan Ya'qub gU-
,7f,;'-l| 'Aduhai dukn citaht terhadap YusuT.ilats

19720. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.l686

Pendapat yang sama dengan pendapat kami tentang firman-
Nyq 3I?* ;yJ CX| Zii:;"Dan tcedua matanya menjadi
putih lrarena kcsedihan dan dia adalah seorang yang menahan

amarahnya (terhadap anak-anaknya)," mendasarkannya pada

riwayat-riwayat berikut ini:

19721. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang firman-Nya, 3,$?;r3 "Dan dia adalah seorang
yang menahan amarahnya (terhadap anak-anaknya).,,

Maksudnya, orang yang bisa menahan kesedihannya.l6sT

19722. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, 3${'4 "Dan dia adalah

Abdunazzaq dalam tafsir (2/222) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dl8S).
Ibid.
Mujahid dalam tafsir (400), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7DtB7), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/70).

l5t5
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seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-

anaknya)," ia berkata, "Orang yang bisa menahan

kesedihannya."l6ss

19723, Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.l58e

19724. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami dari W*qa dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, tentang firman-Nya, 3.{{';n "Dan dia

adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-

anabtya)," ia berkata, "Kesedihan. " 
l5s

19725. AI Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Hudzaifah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,

tentang firman-Ny4 |..t{'rt "Dan dia adalah seorang

yang menahan amarahnya (erhadap anak-anabqta),"

maksudnya adalah berduka 
"1Ll6el

19726. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hanaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang finnan-Nya,

3-!{ 'rt "Dan dia adalah seorang yang menahan

Ibid.
Mujahid dalam tafsir (a00) dan Al Mawardi dalan An-Nukat va Al Uyun
(3t70).
Ibid.
rbid.

1688
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amarahnya (terhadap anak-analcnya), " ia berkata, "Orang
yang menatran kesedihan." I6e2

19727. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

tentang firman-Ny4 Nlu "Dan dia adalah seorang
yang menahan amarahnya (terhadap anak-anabtya)," ia

berkata, "|i|.(it adalah orang yang berduka cita."l6e3

19728. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dhahhak, tentang firman-Nya, L$?11 "Dan dia adalah

seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-

anabtya)," ia berkata, "Berduka cita.ul694

19729. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan

kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya,lJt
"Seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-

anal<rtya)," ia berkata, "Orang yang berduka cita."l6e5

19730. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 'o(--| ;fi;
3-{{'rt ifri 3 "Oon kedua matanya menjadi putih

t6yt

1693

t69t

1695

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D187) dan AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al
UyunQn0\
Ibid.
lbid.

I
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lrarena kcsedihan dan dia adalah seorang yang menahan

amarahnya (terhadap anak-analvtya)," ia berkata,

"Kesedihan berulang-ulang menimpanya, namun ia tidak

berbicara sesuatu yang buruk. " 
1696

19731. Mtrhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, 3-*K'rt
"Dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya

(terhadap anak-analotya), " ia berkata' "Orang yang menahan

kesedihan dan sama sekali tidak berani mengatakannya."l6eT

19732. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah,

tentang firman-Nyq 3.{?i3 ;y$ ai($ LlSj "Dan

_kc&n matanya meniadi putih karena kesedihan dan dia

adalah seorang yang menahan amarahnya (terhodap anak'

anabtya)," ia berkata, "Orang yang menatran kesedihan dan

tidak mengatakan apa pun selain kebrikan."l6es

19733. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Yarnan menceritakan kepada kami dari Yazid bin Zurai', dari

Atha Al Khurasani, tentang firman-Ny4 ${* "Dan dia

adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak'

analmya)," ia berkata, "Kesusahan. " 
169

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7DlS7) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Toail (3/315).
Abdurrazzaq dalam tafsir (2D22) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D187).

Ibid.
Al Qnrthubi dalam Al Jami' li Ahlcan Al Qur'an (9D49).

t6vt
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19734. Ibnu Waki menceritakan keoada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, 35{'i3 ,,Dan dia adalah seorang
yang menahan amarahnyo (terhadap anak-analmya),,, ia
berkata, "Dari kema"ahan. " 

lToo

19735. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z-aid berkata,
tentang firman-Nyq L{{';1 ;A Al€J a#:; ,,Dan

lredua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia
adalah seorang yang menahan amarahnya (terhadap anak-
analvtya)," ia berkata, "'fi3t artinya yang tidak berbicara.

Kesedihan telatr menjadi berat sampai ia tidak berbicara

dengan mereka."lTol

oo0

iK it ; J,K ft,il; bi 1# iictJti

@<6{"rt<2
uMqel<a bqkatar'Deri Allah, senantiasa lconu mengingati

Y usuf , sehinga l<fltrau mer6idaplcan p ary akit y ang b q at
atau termasttk or(mg. orang y dng binasa' .,,

(Qs. Yuusuf [12]: 85)

Ibnu Abi Hatim dalam tafsb QDltT).
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (3/70).
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Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya adalatr, ini

merupakan perkataan anak-anak Ya'qub yang datang kepadanya dari

Mesir ketika Ya'qub berkata, J1;2& U;U- "Aduhai dukn citaht

terhadap Yusuf." (Qs. Yuusuf [12]: 84): "Demi Allah, kamu masih

mengingat-ingat Yusuf."

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

19736. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, i;-i: "senantiasa l(amu," letih karena

mencintainyalT@

19737. Al Hasan bin Muharnmad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Ny4 f# "senantiasa knmu,"

tidak letih mencintainya.

Demikianlah yang dikatakan oleh Al Hasan dalam haditsnya,

dan itu merupakan kekeliruan. Akan tetapi yang dimaksud

dengan "Tidak pernah letih mencintainya" adalah "Senantiasa

mengingiti Yusuf. u l7o3

19738. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari W-qq dari Ibnu Abi

Mujatrid dalam tafsir (400), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qn$l), dan Al
Mawardi dalam An-Nakat wa Al Uyun Q nq.
Ibid.
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Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, W;frAE
1't ) sl2' ",iti J'L-X "Mereka berkata, 'Demi Allah, senantiasa

lcamu mengingati Yusuf." Ia berkata, "Janganlah kamu

keletihan karena mencintainya. " 
17@

19739. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
tentang firman-Nya, W "senantiasa kamu,', keletihan
karena mencintainya. I 705

19740. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari W*qq dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, f;J ;i3

1) ) 2l-' )';"'i J9$ "Demi Allah, senantiasa kamu mengingati
Yusuf,," ia berkata, "Janganlatr kamu selalu mengingat

Yusuf."l?6

19741. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Israil,
daxi Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nyq .17;- bX f:r; ;;tl$6 "Meretra bertcota, 'Demi

Allah, senantiasa lcamu mengingati Yusuf." Ia berkat4
"Kamu selalu mengingat Yusuf. Janganlah kamu keletihan
karena mencintainya. " 

I 707

Ibid.
Ibtd.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72ls7) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Ar
UytnQlT$).

tnx
trot
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19742. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, j4i\'SG
,77j "senantiasa lcamu mengingati Yusuf" ia berkat4

"Kamu selalu mengingat Yusuf." 1708

19743. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, ;4'i W
.fij "senantiasa kamu mengingati Yusuf" ia berkata,

"Kamu selalu mengingat Yusuf.'l70e

Dikatakan ,:ltii:j,t:t+i6 'Alu tidak letih mengucapkan itu"

dan "Aku tidak letih membahasakannya" dan menurut sebuah dialek

'c'lfii, i'$i'15 fi,-t 6if . oiceritakan j uga l-t'crlal 6, diantaranya adalatr

bait syair berikut ini:

6rv'ok &L';6
,,Ia tidak pernah berhenti sampai seakan-akan deburuya adalah kcmah

yang diguncang hari yang penuh angin kcncang."l'ro

11.. ,2 . ..ii r6-t 4 ?;'o);
-7zi

l70E

l7v9
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3 l7 0).
Abdurrazzaq dalam tafsir (2D22) dan Al Mawardi
IJytn QnQ.
Bait syair ini diambil daci Bahr Ath-Thau'il dri
(kemuliaan) yang redaksi awalnya yaitu:

g;l ,.rr3r ,) '#r P: Uy Jll,ilr Ot .rr pl

Lrhat Diwan Aus bin Hajr (57). Bait ini terdapat dalan Al-Lisaz (entri: ;rr),
dengan riwayat:

Cr Ctll g! pi rlrtr trlt'} trlf .19 c;l t'1
Bait syair ini terdapat pada Ibnu Athiyah dalan Al Muhanar Al Waiiz (3D73),

riwayat yang sama dengan milik Ath-Thabari.

dalaum An-Nukat wa Al

qasidah tentang fakihr
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Syair lain:

,^ffis q-F F.r> c'*l Li

"Ia tidak pernah berhenti sampai fuda-fuda kembali dan meringkik

dengan suara kcras, dan burung elang menyusul serta mengoyak-

ngoyak'171t

Dengan makna: d6U rrsslalu", huruf lam drbuarrg dari

firman-Nya, '6 ii "senantiasa lcamu," dan itu dikehendaki dalam

kalam, karena sumpah jika setelatrnya berbentuk berita maka tidak

disertai dengan pengingkaran, dan huruf lam tidak gugur, yang

disertai dengan sumpatr. Itu juga seperti perkataan seseorang, "Demi
Allah, aku akan mendatangimu, dan jika setelatrnya terdapat

pengingkaran yang bertemu dengan huruf ma atau la, dar. posisinya

sudah diketatrui, maka dibuang dari kalam, karena pendengar telatr

mengerti makna kalam. Di antara contohnya adalah perkataan Imru'ul

Qais berikut ini:

Jk\?, Ui ,r:tt f# ):r tt2u 7jl :t'# iiJi
"Aht kotakan, demi Allah, aht akan senantiasa duduh meski mereka

memotong-motong kcpala dan anggota badanht di hadapanmu."7772

Bait syair ini terdapat dalam Majaz Al fur'an (l/316), Ibnu Jauzi dalarnZad Al
Masir (4/272), dan Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al tlyun (3170).

Bait ini terdapat dalam Diwan (l4l) dari qosidah-nya br* arlt yang redaksi
awalnya berbunyi:

rltll ...rjl ri ittl cr *.,!s r.|Ut ,1ult \pt t t'., n rt
Bait syair ini juga terdapat pada Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D72), Ibnu
Athiyah dalan Al Muharrar Al Wajiz (31272), dan Al Farra dalam Ma'ani Al
@tr'mQl45).

'F3|>l W',i-u-t
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7:G u'1t $ Y q.'j ;.

. .o €1 ! t o ou. .ltc- lr.

*rv? G.t-itt gL,

Jadi, huruf lam dibtang dari kata 1196 tiJ U,*""" alasan yang

telatr saya sebutkan. Seperti juga perkataan syair lairurya berikut ini:

?if at:ir;:, a?r)i
"Sekali-kali tidah dan ia menolak sekclompok orangyang senantiasa

mulia. Bagi kaumnya, seorang tukang gelas tidakmemilin batang

ka12'ut1rz

Maksudnya :-r,i f "senantiasa".

Fiman-Ny^, 6j 3-rK {{- "srhirggo kamu mengidapkan

penyakit yang berat." Ia berkata, "Hingga badannya sakit berat,

pikirannya lunpuh." Asal kata ,f lt adalah kerusakan pada badan

dan pikiran karena kesedihan atau keasyikan, diantaranya perkataan

Al Araji yang berbrmyi:

, t-4 
,, 

c... 6t z t .1. 7.

r4-rr tf e) 4 o"
"Aht adalah seseorang yang berlcetetapan hati dalam mencinta,

sehingga membuathr lemah dan rapuh, serta hingga penyakit

melemahkanfru.nl714

Maksud perkltaannya *'?6 adalh t-b:;l'#"}-'i61.,
dikatakan, |.p; DAi |&7 ?lj |g? .f;$ :jr| Ji.; dalam satu

Bait syair ini milik Ibnu Muqbil dalam Bahr Ath-Thav,il. Lihat Dtwan Q5O).
Terdapat juga pada Al Farra dalam Ma'ani Al Qur'u Ql54) dan Ibnu Athiyah
dalam Al Muhors Al Wajiz (3t273).
Bait syair ini diambil hn Bahr Al Basilh dari qasidah tentang washf,, yang
redaksi awalnya yaitu:

n rtr iru,lr ii-l ri1 riz ril)" d Ir-j l*rt:r
Lthat Diwut (312). Terdapat pula pada Abu Lrbaidah dalam Majaz Al Qur'an
(ll3l7), Al-Lisor (entri: urrz), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun

(3170). Al Araji a.lalah AMullatr bin Amr bin Abdullah Al Araji.

l7t3
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bentnk untuk mudzakkar, mu'annats, tatsniyah, dan jamak. Ada juga
orang Arab yang mengatakan bahwa bentuk mudzakkar-nya adalarr

?lC untuk mu'anntasl*te.Jika disifati dengan lafa^ini, maka
kata',.{# di+atsniyah-kan, dijamakkan, di-ta'nits-lcan, dan
ditunggalkan dalam semua keadaan, serta tidak kemasukan ta'nits,
karena ia merupakan bentuk mashdar. Jika dikeluarkan dalam fa,it
yang dikira-kira sebagai isim, maka ia hanrs mengalami perubahan
seperti isim, berupa tatsniyah, jamak, tadzkir, dar- ta'nits. Dikatakan
oleh sebagian oftmg Arab melalui cara sima'i (pendengaran), dapat
dikatakan ',tr4'S;r*li*uia sakit." Dalam hal ini terdapat bait syair
yang berbunyi:

tb:;i ;">r ^iit rt \k uy_ p.sr'^;i
"Ia meminta htda pada hari yang sempurna, dan jika ia mengejarnya

maka ia akan menjadi sakit.ut7rs

Dinyatakan batrwa Imru'ul Qais pernah bersenandung:

i, )C-.llr ,r f ,/t?f tb:H $;rr!trr 6i;r 6rl
"Aht melihat seseorangyang memiliki unta-unta kccil menjadi lemah,

seperti lemahnya pagi di rumah orang yang sakit.,l716

Pendapat tami tenting hal ini sama dengan pendapat para atrli
takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

-B-Tt ryuir ini terdapat pada Al eurthubi dalam Al Jamt li Ahkam Al ear'an(e2s0).
Bait syair ini terdapat dalam Diwan (128), Al eurthubi dalam Al Jami, ti
4!11 Al Qar'on (9D51), dan Ibnu Athiyatr dalarn Al Muharrar Al Wajb
(3D73).
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19744. Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalnr, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nya,6j 3K {t "Sehingga kamu mengidapkan penyakit
yang berat," ia berkata, "Benar-benar dalam kondisi sakit
yang meltrmpuhkan. " 

I 7 I 7

19745. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Woqq dari Ibnu Abi
Najrlu dari Mujahid, tentang firrran-Nya,l3; -# &
"Sehinggo kamu mengidapkan penyakit yang berat,', ia

berkata, "Selain mati. u l7l 8

19746. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Fudhail menceritakan kepada karni dari Al-Laits, dad

Mujahid, tentang firman-Nya, tf J;$ & "sehingga
kamu mengidapkan penyakit yang berat," ia berkata, "r-pr;i,
artinya selain mati. u lTle

19747. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hudzaifah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan

kepada kami dad Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang

sama.l72o

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D187) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
uyun(3170).
Mujahid dalarn tafsir (400), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7DlB7),Al Mawardi
dalan A*Nukat wa Al Uytn (3170), Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil
(3/316), dan lbnu Athiyatr dalan Al Muharro Al Wajiz (31273).
rbid.
Ibid.
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19748. ...ia berkata: Ishaq menceritakan kepada lemi, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami dari Wurqq dari Ibnu
Abi Najih, dari Mujatrid, riwayat yang samarzr

19749. AI Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada l€rni dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 riwayat yang

sama.lz

19750. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakrf ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karri dari Ibnu Abi NajrlU dari Mujahid,
riwayat yang sama.tTa

19751. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, riwayat yang sama.l12o

19752. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan
kepada kami dari Qatadah, tentang firrran-Ny4 3rK f{
tlij "srhtnggo kamu mengidapkan penyahit yang berat,,,ia
berkata, "sampai ia rapuh atau pikun."lzs

19753. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibnu Jauzi dalarn zad Al Masir (4D73) dan Ibnu Athiyah dalam rI r,ruhoro
Al Wajizer2B).

tzzt
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dari Ma'mar, dari Qatadalu texrtang firrran-Nya, -tK e
lg; "sehingga kamt mengidrykan penyadt yang berat," ia

berkatq "sampai ia pilrun.'I 26

19754. Ibnu Waki menceritakan kepada kard, ia berkata: Arnr

menceritakan kepada kami dari Abu Bakar AI Hadzli, dari Al

Hasan, tentang firman-Nyqg; l$t fi "srht ggo kamu

mengidapkan peryakit lwtg furat," ia berkata' uPikun."l72?

19755. ...ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami dari

Juwaibir, dari Adh-Dhabhak, ia berkata, "tp:;itartinya
sesuahr yang melumpuhkan."lnt

19756. Al Mutsanna menceritakan kepadaku" ia berkata: Amr bin

Arm menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada l<ami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak'

tentang firman-Nya, 13;3rK & 'sehingga kamu

mengidopkon penyakit yotg berat," ia berkata, "6i;it
artinya sestratu yang melumpuhkan dan mematikan.'I72e

19757. ...ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari

Abu Muada dari Ubaid bin Sulaiman, dari Adh-Dhahhak,

tentang firman-Nya, g; -lK {* "sehingga kamu

AMurrazzaq dalam taftir Qn22),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D73), dan

Ibnu Athiyah d^lam Al hluhtro Al Yaiiz (3D73).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir QDISS),Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4f2n),
dan Al Mawardi dalamA*NakawaAl UyunQnq.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDI&S) dm Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

@r2B).
Ibid.
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mengidapkan penyakit yang berat,,, ia berkata, ,,j:r-;it
artinya yang melump.rllL*. n l73o

19758. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:
Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman
menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang
firman-Ny4 g; OK f* "sehingga kamu mengidapkan
penyakit yang berat," yaitu yang melumpuhkan dan yang

mematikan.lT3l

19759. Ibnu waki menceritakan kepada kalni, ia berkata: Amr
menceritakan kepadaku dari Asbath, dari As-Suddi, tentang
firman-Ny4gj -lK i* "sehingga kamu mengidapkan
penyakit yang berat," yaitu kelumpuhan.lT32

19760. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika
Ya'qub ingat Yusuf mereka 

-yakni anak-anaknya yang
hadir pada waktu itu, secara bodoh dan zhalim- berkat4 lJtigi sK & aj-bfiliJ;fri ,,Meretra berkata,
'Demi Allah, senantiasa kamu mengingati yusuf,, sehingga
lramu mengidopkan penyakit yang berat'.,, Maksudnya, kamu
telah rapuh dan tidak memiliki pikiran. <riK j
<r${ii "Atau termasuk orang-orangyang gin ,o.t-tt733

19761. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid, berkata,

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7DIBS).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72188), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (3170), dan Al Baghawi dalam Ma,alim At-Taruil et3l6).
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tentang finnan-Nya, <)_€*rtA:bK 5 g; 3K &
"Sehingga kamu mengidaplwn penyakit yang berat atau

termasuk orang-orang yang binasa," ia berkata, "rpjt
artinya yang telatr dikembalikan kepada kepikunan hingga

tidak memiliki pikiran, atau binasa hingga binasa

kemampuannya."lT34

Firman-Nya, d$$rt<4iK j ,'Atou termasuk orang-
orang yang binasa." Ia berkata, ..Atau kamu menjadi orang yang
binasa karena kematian. "

Pendapat karrri tentang masalah ini sama dengan pendapat para
ahli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19762. Ibnu waki menceritakan kepadakra ia berkata: Ibnu Fudhail
menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujatrid,
tentang firman-Nya, 6_S*jt <,rtfS :1 "Atau termasuk
orang-orang yang binasa,,, ia berlata, "Kematian."l735

19763. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: slbil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid,
tentang finnan-Nya, <6+fii AiK j ,Atou termasuk
orang-orang yang binasa.,, Maksudnya adalah termasuk
orang-orang yang meninggal drrnia.l736

197u. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D73).
Mujahid dalam tafsir (400) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (zl2lg8).
Ibid.

t731
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Dhahhak tentang firman-Ny4 <$rfii$irK j ,,Atou

termasuk orang-orang yang binasa,,, ia berkata" ',Termastrk
orang-orang yang meninggal dunia.,l737

19765. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,
riwayat yang sama.l73t

19766. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al Hadzli,
dari Al Hasan, tentang firman-Nya, <$t(1rt GiK Si
"Atant termasuk orang-orang yang binasa,,, ia berkata,
"Orang-oran g yarrg meninggal dunia., I 73e

19767. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan keada kami, ira berkata: sa'id menceritakan
kepada karni dari Qatadah, tentang firman-Nya, QlrK :i
6{$rt "Atau termasuk orang-orang yang binasa,,, ia
berkata, "Atau kamu meninggal 6*ri*rrl740

19768. Muhamnad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: M*harnmad bin Tsaur menceritakan kepada kami
dari Ma'mar, dari eatadah, tentang firman-Nya, G.bK i

1737

t73t

1739

t7{/,

Ibnu Abi Hatim ddam tafsir e2lss) dan Al Mawardi drilam An-Nulcot wa AlUwrQnq.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam t8fsir (?zlE8), AI Baghawi dalam Ma,alim At-Tozil
A Rrc), de Al Mawardi daln AwNutcat no rlt Uyrn e n q.
Ibid.
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<)rY$ 'Atau termasuk orang-orang yang binasa," ia

berkata, "Temtasuk orang-orang yang meninggal dunia."l74l

19769. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, <a{+ifr <r:rK i "Atau termasuk

orang-orang yang bittasa," ia berkata, "Orang-orang yang

meninggat duni..rru42

ooo

i(;dt6$ $ \y-O;,r'tKA

@5A:'
"Y a' qrt6 neniaw ab,'sesungguhny o lwtyalah keeafu AJiloh

alcu meryaihd<an l<esu,sahm ilfrrr lesedilwJku, il*n aku
mergaahui dnri y'.Jilah @o yang lww tiadt

martgetalnrirtyo'."

(Qs. Yuusuf [12]: 86)

Abu Ja'far berkata: Allah SrS/T berfirman: Kepada anak-

anaknya yang mengatakan kepadany4 {, J:";'- bi W ;i1i;.16
(t{+{t<Ji'K ig; 3$"Mereka berkata, 'Demi Allah,

senantiasa kamu mengingati Yusuf,, sehingga kamu mengidapkan

penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa'. " (Qs.

Abdnnazzaq dalam tafsir QD22) dan Al Mawardi dalam An'Nulcat wa Al
ItynQnQ.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDISS) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-
Tozil(31316).
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Yuusuf U2l: 85). Ya'qub berkat4 c'cr{ku bukan mengeluhkan
kesusatran dan kesedihanku kepada kalian, akan tetapi aku
mengeltrtrkan itu hanya kepada Allah.,

Maksud firman-Nya, rr'rK11l:3yJ6,,ya-qub menjantab,
'sesungguhnya hanyalah kcpada Allah aht mengadukan kcsusahan,.,,
Aku tidak mengeluhkan kesedihanku, -J.j$ ,,Dan kcsedihanht,"
kecuali itt Jy"Hanyalah kepada Allah."

Pendapat kami tentang masalah ini sama dengan pendapat para
ahli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19770. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nyq lff UJyJG
.{ "Ya'qub menjawab, 'sesungguhnya hanyalah kepada
Allah aht mengadukan rresusahan'." Ibnu Abbas berkata,
"Kesusahan adalah kesedihanku. n 1743

19771. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:
Ya'qub berkata, tentang ilmu Allah, ,iri !L-A.H4fft Ay(;Gi ( ;i <r, et ,,Sesungguhrrya hanyatah kcpada
Allah aku mengadukan kcsusahan dan kcsedihanlat, dan aht
mengetahui dari Allah apa yang lcamu tiada
mengetahuinya." Itu karena ia melihat kekasaran futur batrasa
mereka dan buruknya perkataan mereka kepadany4 "Aku
tidak mengeluhkan semua itu kepada kalian.', $ a lJJit:

t743 Al Mawardi dr/ran An-Nukat wa Al Uyun (3t71).
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5431( "Dan aht mengetahui dari Altah qpa yang

kamu t i ada me nge t ahuitqt s. nt7 u

19772. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada karni dari Auf, dari Al Hasan,

tentang fi rman-Ny4 iol JLO.fr ,*'rKA -1731 
" S e s un gguhny a

hanyalah kcpada Allah aku mengadukan kcsusalwn dan

kesedihanht," ia berkata, "Kebutuhan dan kesedihanlo hanya

kepada 411.5.rrl7as

19773. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Haudzah bin Khalifah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

riwayat yang sama.l7a6

Dikatakan bahwa tj, ,rtioy" kesedihan yang mendalam. Aku

memiliki berita yang sangat menyedilrkan. Malcsu&rya adalah, aku

mengadukan kabar kesedihanku, dan aku memberitahukan ceritaktr

dan kesedihanku hanya kepada Allah.

19774. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Sa'id menceritakan kepada kami dari Auf, dari AI Hasan,

tentang firman-Nya, r;jtf3l Ti3l "Sesunggubrya hanyalah

kepada Allah aht mengadukan kesusalan," ia berkat4
u1(ssedihanku.ulTaT

r7A Ib,nu Abi Hatim dalamtafsir (7DlS9).
t7'5 Ibnu Abi Hatim dalam afsir (7DlS9) dal Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Tozil(3R17).
t76 lbid.
t717 AlQnrthubi dalam Al Jamt tt Ahkon Al Qu'or (gDSl).
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19775. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: yalrya

bin Sa'id menceriakan kepada karni dari Auf, dari Al Hasan,

tentang firman-Ny4 -6.H,Urf-t Uy,,sesungguhnya
harryalah kepada Allah aht mengadukan kesusahan dan
lce s edihanht," ia berkata, "Kebutuhan. " 

I 748

Firman-Nya, 5#{(fi<-pt,Dan aht
mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya." Ibnu
Abbas berkata tentang ayat ini sebagaimana diceritakan dalam
riwayat-riwayat berikut ini:

19776. Muhammad bin sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nyq (;Ci{ ( ;i <-e{8 uDan aht mengetahui dari
Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya,,, ia berkata, ..Aku

tahu batrwa mimpi Yusuf itu benar, dan aku akan bersujud
karenanya."1749

19777. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dad As-Suddi,
tentang tu*-Nya, APt: ,iri JL-a-FrAlKA T:3y36

G G{ C ;ii "Ya'qub mienjawab, ,sesungg;uhnya 
hanyalah

lcepada Allah aht mengadukan kcsusahan dan rresedihanlat,

dan alu mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada
mengetahuinya'." Ia berkata, ..Ketika 

mereka

Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (72lgg),Ibnu Katsir dalam tafsir (g/65),dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3 /7 l).
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memberitahukan perihal doa raja, maka Ya'qub merasakan

sesuatu, dan ia bergumam di dalam hati 'Tidak ada di dunia

ini orang yang sangat jujur lagi dapat dipercaya kecuali ia

adalah seomng nabi'." Kemudian Ya'qub AS pun sangat

berharap, "semoga dia adalatr y*uLnl7s0

19778. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Said menceritakan

kepada l<ami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, *.ffi Ul,
il JyOFt "sesungguhrrya hanyalah kcpada Atlah aht

mengadukan kcsusahan dan kcsedihanht. " Diceritakan

kepada kami batrwa Nabi Ya'qub tidak pernatr ditimpa

bencana sama sekali kecuali ia selalu berprasangka baik

kepada Allah.rTsl

19779. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam

menceritakan kepada kami dari Isa bin 7aid, dari Al Hasan,

ia berkata: Dikatakan, 'Sejauh mana kesedihan Ya'qub

terhadap anaknya?" Ia menjawab, "la mendapatkan 70

kematian anak." Ia bertanya, "Pahalanya bagaimana?" la

menjawab, "Pahala 100 syatrid." Ia berkatq "Ia tidak pernah

berburuk sangka kepada Allatl sesaat pun, baik malam

maupun siang.rrlzsz

19780. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami sekali lagi, ia
berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Abu

Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al llyn (3171),Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D75), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tqzil (3/318).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D189).
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (3D73) dan Al Baghawi dalam
Ma'alim At-Tarur, (3/3 I 8).
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Mu'adz, dari Yunus, dari Al Hasan, dari Nabi SAW, riwayat
y*g sama.l753

19781. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamatr
menceritakan kepada kami dari Al Mubarak bin Mujahid,
dari seseorang, dari Azdi, dari Thalhah bin Mushrif Al Iyami,
ia berkata, "Tiga hal yang jangan kamu ingat-ingat adalatr,
(l) janganlatr kamu mengeluhkan penyakitnu. (2) janganlah

kamu mengingat musibahmu. (3) janganlah kamu
menganggap dirimu suci."

Ia berkata, "Ya'qub bin Ishaq kedatangan seorang tetangga,

lalu ia berkata kepadanya, 'Wahai ya'qub, aku tidak
melihatmu mer:Na lemah dan renta, serta tidak mencapai
umur seperti bapakmu?' Ia menjawab, .Ujian Allah kepadaku
membuatku lematr dan renta karena kesedihan dan ingat akan
Yusuf. Allah lalu memberikan watryu kepadanya, ,Wahai

Ya'qub, apakatr kamu mengadukan-Ku kepada makhluk-Ku?'
Ia menjawab, 'Wahai Tuhan, itu dosa yang aku perbuat,
ampunilatr aku'. Tuhan berfirman, .Aku telah
mengampunimu'. Setelah itu, bila ya'qub ditanya, maka ia
akan berkat4 1(;i A{Jf., ,ii JVi-Fr*Kfr Ay
6rA3 'sesungguhnya hanyalah lcepada Allah alat
mengaduknn kcsusahan dan kcsedihanht, dan aht
mengetahui dari Allah apa yang lamu tiada
mengetahuinyq'.nt75t

Ibid.
As-suyuthi dalan Ad-Dnr Al Mantsur (4ls7r) dan Ar Mawardi dalan An-
NukatwaAl UytnQlTl).
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19782. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammil bin Isma'il menceritakan kepadaku, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit,

ia berkata: Telah sampai kepadaku berita bahwa Ya'qub

menjadi tua dan pelipisnya mengendur, dan ia menaikkannya

dengan sobekan kain. Seseorang pun berkata kepadanya,

"Apa yang terjadi pada dirimu sampai engkau seperti ini?" Ia

menjawab, uWaktu yang lama dan banyaknya kesedihan."

Allah lalu memberikan wahyu kepadany4 "Wahai Ya'qub,

apakatr kamu mengeluhkan-Ku?" Ia menjawab, "Dosa,

ampunilah."lTss

19783. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsaur bin

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

menghadap kepada raja dan pelipisnya telah mengendur

hingga menutupi matany4 maka raja berkat4 "Apa yang

terjadi padamu, wahai Ibrahim?" Orang-orang pun segera

berseru, "Ia adalah Ya'qub." Ia berkata, "Apa yang terjadi

padamu, wahai Ya'qub?" Ya'qub menjawab, "Waktu yang

lama dan banyaknya kesedihan." Allah lalu berfirman,

"Wahai Ya'qub, apakatr kamu mengeluhkan-Ku?" Ya'qub

menjawab, "Wahai Tuhdnku, dosa telah aku perbuat,

ampunilah ulo.nlTs5

19784. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam

Ibnu Abi Ashim dalam Az-Zuhd (1164) dan Ibnu Abi Hatim dalam Al llal
Qn04).
Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushann{(7174), Hannad dalam Az-Zuhd (21402),
dan Abu Nu'aim dalan Hilyah Al Aulia'(5162).

1755

t756
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menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin Abi Sulaim, ia

berkata: Jibril menemui Yusuf di penjara, lalu ia

mengenalinya, maka ia berkata, 'Wahai malaikat yang elok

rupanyq yang wangl aromanya, dan yang memuliakan

Tuhannya, apakah kamu berkenan menceritakan kepadaku

tentang keadaan Ya'qub? Apakah beliau masih hidup?" Ia

menjawab, "Ya." Yusuf lalu bertanya, "Wahai malaikat yang

elok rupanya" yang wangi aromanya, dan yang memuliakan

Tuhanny4 seberapa jauh kesedihannya?" Jibril menjawab,

"Ia bersedih 70 kematian anak." Yusuf berkata, "Wahai

malaikat yang elok rupanyq yang wangi aromany4 dan yang

memuliakan Tuhannya, apakah itu semua ada patralanya?"

Jibril menjawab, "Pahala 100 syahid."1757

19785. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Al-Laits bin

Abi Sulaim, dari Mujahid, ia berkata: Diceritakan kepadaku

bahwa Jibril mendatangi Yusuf AS --di Mesir- dengan

menyerupai seorang laki-laki. Ketika Yusuf melihatnya, ia

mengenalinya, maka ia mendekatinya dan berkata, "Wahai

malaikat yang wangi aromany4 yang suci pakaianny4 dan

yang mulia kepada Tuhannya, apakah kamu mengetahui

tentang keadaan Ya'qub?" Jibril menjawab, "Ya." Yusuf
berkata, "Wahai malaikat yang suci pakaiannya dan yang

memuliakan Tuhannya, bagaimana keadaannya?" Jibril
menjawab, "Penglihatannya telah hilang." Yusuf berkata

'Wahai malaikat yang suci pakaiannya dan memuliakan

Tuhannya, apa yang membuatnya kehilangan penglihatan?"

1757 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruit (31317, 3180).
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Jibril menjawab, *Kesedihan karc,nmu" Yusuf berkata,

"Wahai malaikat )rang wangi arcmann yang suci

pakaiannya, dan )4ang memuliakan Tuhannya apa

imbalannya untuk itu?' Jibril menjaruab, "Pahala 70

syahid.'l7st

19786. Yunus bin AMil AIa menceritakm ke,padahr, ia berkata:

Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu
Syuraih berkata: Aku mendengar seseomng menceritakan

bahwa Yusuf bertanya kepada Jib,ril,'sejauh mana kesedihan

Ya'qub?" Jibril meqiawab, 'I(esdihan Lehilangan 70 anak."

Yusuf bertanya, 'Berapa pahalanya?" Ia meqiawab, "Pahala

70 orang syahid.-l7sc

19787. ...ia berkata: Ibnu Wahb mengabatan kepada kami, ia
berkata: Nafi bin Yazid mengabatm kepadaku dari

Ubaidillah bin Abi Ja'far, ia berkara: Jibdl me,lremui Yusuf di
sumur atau di penjarq maka Yusuf bertanya kepadanya,
*Sejauh mana kesedihan ayahku?" Jibril menjawab,

"Kesedihan kehilangan 70 anak.- Yusuf bertany4

"Bagaimana p"halanya?" Jibril menjawab, "Pahala 100

syahid."lT@

19788. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkm: Isma'il bin Abdil
Karim menceritakan kepada kami, ia berkaa: AMushshamad

bin Maqal menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

r75t As-Suyuthi dalam Ad-Dur Al Mottstr (4t569\dm h menisbatkannya kepada
penulis.

t75e Ibnu Athiyah dalam At ltfiuhorq Al Wqiz Qm, du Al B"ghawi dalam
Mo' alin At-Tozil (3/3 I t).

"n lbid.
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meNrde,lrgar wahb bin Munabbih berkata: Jibril mendatangi
Yusuf de,ngan berita gembira ketika ia berada di penjarq
maka ia bertata, "Apakah kamu melihatku uxahai omng yang
dapat dipercaya?n Yusuf menjawab, uAku melihat bentuk
yang suci, roh yang bailq yang tidak menyenrpai roh orang-
oftmg yang berbuat dosa." Jibril berkata, "Alu adalah utusan
Tuhan semesta alam, aku adalatr rulrul amin.,, yusuf
bertanya nApa yang membuatuu masuk ke te,mpat untuk
orang{rang yang berdos4 sedangkan kamu adalah orang
yang paling baik, kepala dari yang mendekatkan diri kepada
Allall dan kepercayaan Tuhan semestia alam?,, Jibril
menjawab, "Apakah kamu mengetahui wahai yusuf, batrwa
Allah menyucikan nrmah dengan kesucian para nabi, dan
b,mi yang me,reka masuki adalah b,rrri yang paling suci.
Allah juga telah menyucikan penjara dan sekitarnya
karenam,, wahai kesucian orang-orang yang suci dan anak
dari omng-orang yang suci? la meqiadi suci karena
keutarnaan kesucianmu dan kesucian bapak-bapakmu yang
shalih dan ikhlas."

Yusuf be'kat4 "Bagaimana aku bisa diseb,t sebagai orang
yang zuci dan kamu menganggapku sebagai orang yang
ikhlas, padahal aku dimasukkan ke tempat oftmg-omng yang
berdosa, dao aku disebut sebagai onmg yang tersesat serta
berbuat kenrsakan?" Jibril berkata "Hatimu tidak terkena
fitnah dan kamu tidak menunrti majikan per€,mpuanmu untuk
berbuat maksiat kepada Tuhanmu. Oleh karena itu, Allah
menyebuhu sebagai ofttng yang dapat dipercaya dan
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mengangg4pmu sebagai orang yang ikhlas, serta

menisbatkanmu dengan bapak-bapakmu yang shalih."

Yusuf bertanya, "Apakah kamu mengetatrui tentang keadaan

Ya'qub, wahai ruhul amin?" Jibril menjawab, "Ya, Allah
kesabaran yang baik dan mengujinya dengan

kesedihan karenamg dan ia adalah orang yang menahan

kesedihann5ra." Yusuf bertany4 "sejauh mana

kesedihannya?' Jibril menjawab, "Kesedihan kematian 70

anak." Yusuf bertanya, "Bagamana pahalanya, watrai Jibril?'
Jibril menjawab, "seukuran dengan 70 syatrid."l76l

19789. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Tsabit Al
Banani, ia berkata, *Jibril menemui Yusuf di penjar4 dan

Yusuf mengenalinya. Jibril prm mendatanginya dan

mengucapkan salarn kepada Yusuf. Yusuf lalu berkata,

"Wahai malaikat yang wangl aromanya, yang suci

pakaiannya, dan yang memuliakan Tuhannya, apakatr kamu

tatru tentang Ya'qub?u Jibril menjawab, "Ya." Yusuf
bertanya, 'Wahai malaikat yang wangi aromany4 yang suci

pakaianny4 dan yang memuliakan Tuhannya, apakatr kamu

tahu apa yang dilakukannya?' Jibril menjawab, "Ya. Kedua

matanya telah memutih." Yusuf bertanya, .Wahai malaikat

yang wangi aromany4 yang suci pakaiannya, dan yang

memuliakan Tuhannya lereoa apa?" Jibril menjawab,

"Kesedihan karenamu." Yusuf bertanya, 'Wahai malaikat

t76t Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil €AlE) serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr
Al Murtstr (41570), d"n ia menisbatlonnya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Al
Mrmdzir, Abu Hatim, dan Abu Asy-Syaikh, dari Wahb.
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yang wangi aromanya, yang suci pakaiannya, dan yang
memuliakan Tutrannya, seberapa jautr kesedihannya?" Jibril
menjawab, "Kesedihan kematian 70 anak." yusuf bertanya,

"Wahai malaikat yang wangi aromanya, yang suci
pakaiannya, dan yang memuliakan Tuhannya, apakah ia
mendapa&an pahala untuk itu?" Jibril menjawab, ,'y4 patrala
100 syatrid."l762

19790. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata: Jibril mendatangi yusuf yang sedang berada di
penjara, kemudian Jibril mengucapkan salam kepadanya.
Jibril mendatangi Yusuf dalam benhrk seorang laki-laki yang
elok rupany4 wangi aromanya, dan bersih pakaiannya. yusuf
berkata kepadanya, "Wahai malaikat yang elok rupa, yang
memuliakan Tuhannya dan yang wangi aromanya, ceritakan
kepadaku tentang keadaan yusuf?,' Jibril menjawab, "Ia
bersedih karenamu dengan kesedihan yang teramat dalam.,'

Yusuf bertanya, " sejauh mana kesedihanny a?,, la menjawab,
"Kesedihan kematian 70 anak." yusuf bertany4 "Bagaimana
pahalanya?' Jibril menjawab, "pahala 70 at,o 100 syatrid."
Yusuf berkata, "Kepada siapa ia mengasihi setelahku?" Ia
menjawab, "Kepada saudaramu, Bunyarrrin." yusuf berkata,
"Bagaimana pendapaymu, apakatr aku akan dapat bertemu
kembali dengannya.,' Jibril menjawab, ,,ya.,, Maka yusuf
pun menangis begitu mengetahui apa yang dialami bapaknya
sepeninggalnya." Kemudian ia berkat4 "yang aku harapkan

1762 Al Baghawi dalam Ma,alim At-Tanzit (3/3lg).
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adalah bahwa Allah akan memperternrkanku kembali

dengannya"lT63

19791. ...ia berkata: Amr bin Mutrammad menceritakan kepada

kami dari Ibratrim bin Yazid, dari Amr bin Dinar, dari

IkrimalL ia berkat4 *Jibril mendatangi Yusuf ketika ia di

peqiarq lalu Jibril mengucapkan salam kepadanya maka

Yusuf bertanya kepadanya, 'Wahai malaikat yang

memuliakan Tuhannya, yang wangi aromany4 dan yang zuci

pakaiannya apakah karnu mengetahui keadaan Ya'qub?'

Jibril menjawab, 'Yq alengkah mendalam kesedihannya'.

Yusuf bertanya, 'Watni malaikat yang memuliakan

Tuhannya, yang wangi aronumya, dan yang suci pakaiannya,

apa pahala baginya?' Jibril menjawab, "Pahala 70 syatrid'.

Yusuf bertanya, 'Apakah menurufuu aku al€n bertemu

kembali dengannya?' Jibril menjawab, 'Ya'."

Ikrimah berkata "Jiwa Yusuf pun menjadi gembira."l7fl

19792. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada karni dari Al-Laits, dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata: Ketika Yaqub menemui raja dan kedua

pelipisnya telah jatuh ke matany4 raja berkata, "Apa ini?u

Ya'qub menjawab, "Bertatrun-tahun dan kesedihan." Atau
*Duka cita dan kesedihan." Tuhannya lalu berfirman

kepadanya, "Wahai Ya'qub, kenapa kamu mengeluhkan-Ku

t76 lbid-
r1n As-Suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mortsu (4t570), dm ia menisbatkannya kepada

penulis.
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kepada makhluk-Ku? Bukankah Aku melakukannya untuk
kebaikanmu, dan Aku pun melakukannys,'vtt76s

19793. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari AHurrahman bin
Ziyad, dari Muslim bin Yasar, dr-marfu,-lpll kepada Nabi
SAW, beliau bersabdq

liz;
"Barangsiapa merasa susah, bermti ia tidak sabar.,'
Kemudian beliau membaca, it Jy-a.;\Aifut Ay
"Sesungguhnya hanyalah kcpada Allah alat mengadukan

ke sus alan dan ke s e dihanht. "r7 
6

19794. Amr bin Abdil Hamid Al Amali menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari
Hisyam, dari Al Hasan, ia berkata, 'Sejak keluarnya yusuf
dari sisi Ya'qub sampai waktu kembalinya, adalatr g0 tahun.
Kesedihan tidak pernah meninggalkannya, ia menangis

sampai hilang penglihatannya. "

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7Dt89) dari Sufian, dari Aslam.
Abdunazzaq dalam tafsir (2D22,223),rbnu Abi Hatim dalam tafsir (Z2lgg,
2189), dan Al Qurttrubi dalam Al Jamt li Ahkam Ar ettr'an (9247). Muslim bin
Yasar Al Mishri Abu utsman Ath-Thanabadzi, budak Anshar, Maqbul bin Ar-
Rabi'ah. Al Bukhari meriwayatkan darinya (Maqbul bin Ar-Rabl'ah) dalam
Adab Al Mufrad.Juga diriwayatkan oleh Abu Diud, At-Tirmidzi, dan Ibnu
Majah. Lkat Tah&ib At-Tah&ib (l 0/14 t ).

t765

t766
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Al Hasan berkata, "Demi Allah, ketika itu tidak ada makhluk
di bumi ini yang lebih mulia bagi Allah melebihi ya'qub

49.r1767

ooo

;fr d; uWS {i *+t Jr}ui,uz* t;.i.i t#_

@ Srlr<:i plll JW e u,*SJ i;L
uHai anak- aulilcu, pergilo/l, l<arru, mat<fl carilah bqiu

tentang Yus:,$ ilon sadmary a dmt i mryan lcmnu bupuars
asa ilmi rahtnat Nlah. ses,nggul*yo tiadabupuas asa

ilmi ralvmat Nlah, nlelainl'oln kaunl y ang l<flfir.,,

(Qs. Yuusuf [12]: 87)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfinnan, "Ketika ya'qub

mengharap berita tentang Yusuf, ia berkata kepada anak-anaknya,
"wahai anak-anakku, pergilah ke tempat kalian datang dan kalian
meninggalkan dua saudara kalian.,, Ai|ir*i, ,,Malca carilah
berita tentang Yusuf, " carilah Yusuf dan temukan berita tentangnya.

Asal kata 'r.!;A adalah wazan$i3r r.r1, *t. tcti ,,ron

saudararqn," yakni Bunyamin ;l dt elFS {, ,,Dan jangan
lramu berputus asa dari rahmat Altah. " Maksudny4 janganlah kalian
berputus asa bahwa Allah akan mendatangkan kegembiraan pada kita,
karena kesedihan yang kita rasakan terhadap yusuf dan saudaranya,

t?67 lbnu Athiyah dalam Al Muhoro Al wajiz (3Zl3)serta As-suyuth i dzlam Ad-
Dm Al Mortsto (41568), dan ia menisbatkannya kepada penulii.
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Allah akan memberikan kebatragiaan dari sisi-Ny4 sehingga Allatr
akan mempertemukan dengan keduanya.

,fie:u,*Sii3t usesungguhnya tiada berputus asa dari
rahmat Allah" Ia berkata, 'Tidak akan berputus asa dari kelapangan
dan rahmat-Nya sehingga putus harapan dari-Nya. 'ulKJi 

iirli $t
"Melainkan kmtm yang kafir." yaitu orang-orang yang mengingkari
kekuasaan-Nya.

Pendapat kami tentang masalatr ini sama dengan pendapat para
atrli takwil. Mereka yang berpendapat demikian menyebtrtkan riwayat
berikut ini:

lg7g5. Ibnu waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath" dari As-suddi,
tentang firman-Nya, ,+t.Si4lrg;3 t;;rrf -6{- "Hai
anak-anakh+ pergilah kamu, maka carilah berita tentang
Yusuf dan saudoanya,,, di Mesir. ;t d .rrW {j "Orn
jangan kamu berptus crso dori rahmat Allah,- dari
kelapangan Allah rmtuk mengembalikan yusuf.lT6t

19796- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: said menceritakan
kepada kami dari earadah, tentang fimran-Nya" ,yWS {,
ifr di "Daniangan kamu berputus asa dari rahmat Allah,,,
yakni dari rahmat Allah.lzoe

t76t

t76!)
Al Baghawi Mn Ma,alim At-Tozit (3t319).
Abdurrazzaq dalam tr&ir (21223),Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (2/2190), AI
Marvardi dpd.amA*NakawaAl uytur(3n2),dan Ar eurthubi daiamAl Jant
li Arrtmn Al 8rr' ot (9D52).
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19797. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur me,lrceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadalr, rirrayat yang samal770

19798. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Ya'qub kemudian berkata kepada anak-anaknya, ia

berprasangka baik kepada Tuhannya dengan apa yang

terkandung dalarn tlsssdihannya, W'"i '65- "Hai anak-

anakku, pergilah kamu," ke negeri yang darinya kalian

datane. ;'l d ti$ {; ,+U &}uir*A "maka

carilah berita tentang Yusuf don sauduanya dan jangan

kamu berputus asa dsri rahmat Allah" yakni dari

kelapangan-Nya. 'o2?;3i ifii I i'l d u .pS J fit
"Sesungguhnya tiadq berpfiis asa doi ralutat Allah,

mel air*an kaum yang fufi7. "ttt 
r

19799. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhatlhak berkata, tentang firman-Nya, itl ej urlr1fi {j
"Dan jangan lamu berputus asa dryi rahmat Allah" ia

berkata "Dari rahmat /JlahJnn

19800. Yunus menceritakan kepadahl ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid br;rkatao

tentang firman-Nya, it dt ur$'Ii "Dan jangan kamu

Ibid.
Ib,nu Abi Hatim dalam tafsir (7DlW) dan Al Itf,awrdi darln A*Nuka wa Al
UwQDT).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toail (3819), Al Qurthubi dalam Al Jon{ li
Alr*mn Al Qw'ot (9D52), dan Ibnu lana M*m 7ad Al Masb @n7q.

tTn
tnl

tTn
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berputus asa dori rahmat Allah," ia berkata, ..Dari karunia
Allah, Dia melapan*1ff dari kesedihan Lu1irr.nrzz3

W 3hia{Sw t $$6,$vr';i*,w
q4 "r 4 "W,3:i-n,';$ft 6,.;*, 

^L.1 
&,

6.i7iirr
"Mal<f, t@tikf, nqel<a nast,/* l<e (tempat) yu.saf, nsel<a

bnlrata, 'Hai N Anz, t<firJi itm t<chtmgal<frirJi tclah
ilitimp a l<esengs ar aan dm t<mti itatang 

^orrb 
o* a b ar ang.

bmong ydttg takbahmga, mal<a s',^p,natanlah surrata,
unhtk l,anri, dan bq sedel<ahlah tnp d, l<fini, s es-ungulmy a

AJlah mentbqi balasan lnp fu orarrg. orcrng y ang
bqsedel<ah'."

(Qs. Yuusaf UZI: 88)

Abu Ja'far berkatar Daram ayat tersebut ada bagian yang
dihilangkan, karena telatr cukup dengan menyebutkan apa yang
nampak dari yang dibuang, yaitu, "Maka mereka keluar kembali ke

Y:rfo d9n menuju ke aratrnya, kemudian mereka menemui yusuf.-
lAi cr{Y r* b1Jl W-;}G )t" w fTi,Mot* kctrka meretra

masuk ke (tempat) Yusuf, mererra berrrata, 'Hai Ar Aziz, kami dan
keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan'. " Maksudnya adaratl

trB Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (n76) dan Al eurthubi ild,am Al Jami, liAhlcanAl Qu'an(9D52).

@
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paceklik d,n kemarau hebat. ,L} '&,(Ji "Oan kami datang

membawa buang-barang yang tak berho ga. "

Penjelasan tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19801. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dfii Ibnu Ishaq, ia berkata:

Meneka keluar kembali menuju Mesir dengan membawa

barang-barang yang tidak berharga, yakni sedikit, yang tidak

mencapai batas rmtuk berjual beli, kecuali mereka hendaknya

melebihi batas tersebut. Mereka telah melihat apa yang

tedadi pada ayah mereka, berturut-tunfi cobaannya pada anak

dan penglihatannya, sehingga mereka menghadap Yusuf. l1li

b1fr $1'rj6 r$;V:' "Maka kctiko mereka masuk ke

(tempat) Yusuf,, mereka berknta, 'Hai Al Aziz'." iifSt*
11f, ul(ami dan kcluoga kami telah ditimpa

kcsengsaraan."lTT4

Fiman-Nya, ,L., )4,(4 "Dan kami datang

membanta barang-barang yang tak berhorga." Yaitu dengan dirham

atau harga yang tidak mencapai harga makanan kecuali bagi yang

melebihi jumlah tersebut. Asal kataeGi)t addan pasar tempat tukar-

menukar barang, seperti perkataan Nabighah Adz-Dzibyani berikut

ini:

t:f $f rfi w.'u 
6-lSt *:61?'n,yt'{'qi

trtt Ibnu Abi llatin dalam taftir Q2lgl).
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"Angin bertiup dari balik gunung Urul, bercampur dengan malam

yang b erav, an tipis.' t77 s

Yakni jual dan beli, diantaranya adalatr perkataan A'sya bani
Tsa'labah:

t$tlLf ,iil, ,f i (^*) o,**l' iJir i+t}t
"Orang memberikan seratus kepada orangyong mulia dan budabtya,

mencari perlindungan, yang di belakangnya anak-anabtya

mengilafiinya.'n776

Sertaperkataan Hatim berikut ini:

'v""iv[' f ,F, € €i $ft {1, W ott+,p,#.

Bait syair ini terdapat dalam Diwor (102) dari qa$dabtyayang terkenal, e.rr

rr., yang redalGi awahrya yaitu:

t a!,j, ettlO eiJt €-ler1 L^itit $. r-! rre- rtl\
|..l' aJ'i 1! rtiJt !1 U rtJdt plr t J ..*.JJ.t

Ol adalah nama sebuah gunung di negeri Ghathan.

rt ,ett adalah mega yang tidalc ada airnya.

f/t adalah a.rrrjr, yakni memotong awan. Bait syair ini juga terdapat pada Ibnu
Athiyah dalamAl Muhoru Al Wajiz (3D75).
Bait syair ini terdapat dalan Diwan (152) dari qasidah yang berjudul arJr OD

4t+ yang awalnya berbunyi:

U r* JrE r.l UJ, $., Ur.l aJd, lri €.lrJ

uU JU &l!\ u\ r, r/,y u r{ rl+:Jt U.
Bait syair ini juga terdapat pada Ibnu Athiyah dalan Al Muhorar At Wajb
Qr27s).
Bait syair ini terdapat dalam Al-Lisan (entri: ,Je.r), yang dilantunkan oleh Ibnu
Bari, yang menyatakan bahwa umal adalahwanita yang tidak memiliki suami.
Bait syair ini juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D7t) dn
Ibnu Athiyah dalmAl Muhsrt Al Wajiz (3D75).

ti:;
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Maksudny4 barang-barang tersebut dijud darinya karena ia

lematr dan tidak mampu berjalan. Oleh karena itu, dikatakan )L4,
1L., "Membawa barong-barang yang tak berharga." Itu karena

tidak memiliki nilai. Akan tetapi, diperbolehkan untuk dimanfaatkan

oleh orang yang mengambilnya.

Para ahli talcwil berbeda pendapat tentang takwilnya, meski

makna penjelasannya saling berdekatan. Pendapat-pendapat para atrli

tahilil mengenai hal ini adalah:

19802. Abu Ktraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapaklu menceritakan kepada kalni dari

Israil, dari Simak, dari IlaimalL dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 t;} )rt4,Cq "Dan kami datang

membau,a barang-barang yong tak berhoga," ia berkata"

"Baiang-barang bekas, imitasi, yang tidak diberikan kepada

orang lain kecuali ia akan membuangnya."lTTt

19803. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Amr bin Muhammad Al Anqadzi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada karni

dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang finnan-

Nyq )LY -{4,Wrt "Dan kami datang membav,a

barang-btang yang tak berharga," ia berkata, "Barang-

barang bekas yang tidak bisa diberikan kepada orang lain,

sehingga dibuang.-I77e

Ibnu Abi Hatim ddam ta8ir Q2lgl), Al Mawudi dalan A*Nukat wa Al
UW Qnr, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tuzil (3R20).

tZn

tTt',,



W*rAdn.:Iia}rod

19804. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
uyainah menceritakan kepada karni dari utsman bin Abi
sulaiman, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Nya, *L.Y & C*; uDan kami datang
membav,a barang-barang yong tak berharga,,, ia berkata"
"Yang telatr,sang, kanrng, tali, dan jumraturya r.dikilmrTs0

19805. Al Hasan bin yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazzaq menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu
uyainah mengabarkan kepada kami dari utsman bin Abi
sulaiman, dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata: Aku
mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang firman-Ny4 %
)L, '& 'Dan kami datang membawa barang-barang

yang tak berlurga,,, ia meqiawab, ..Barang_bara,g yang telah
usang, yakni tali, kanrng dan sedikitjunrlatrny4ulTu

19806. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu uyainah
mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Abi sulaiman,
dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, riwayat yang
sama.lT&

19807- Muhammad bin sa'd menceritakan kepadakra ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman-

r7t0 Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir (4D77) dan Al Baghawi dlirarr Ma,alim At-
tat ftXl3*ll;ahT'afsir (2n23,224), AtBaghawi datam Ma,atim At-ranzit
,* f/::o), 

dan Ibnu Abi Hatim dalam t^rsi, g n6g.
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Nya #j ,r4(4 "M, karri datotg, membau,a

boorg-bootg yutg tak berhoga," ia berkata, "bA adalah

dirham, da;6:iadalah yang tidak [q--1i.1nr?t3

19808. Al Mutsaona menceritakan kepadahr, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarlon kepada kami dari Ibnu Abi Z*& dari

sesoomng yang menceritakan kepadaq'4, dari Ibnu Abbas, ia

b€rkat4 "Yang tidak laku, tidak bergrmanlT&f

19809. Abu Kuraib menceritakan k€pada kami, ia berkata: Abu

Bakar bin Agrasy me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Hushain me,nceritakan kepada kami dfii Sa'id bin Jubair

dan Ikimalu tsrtang nrman-f.$a $j '{4,€7; nDan

kmi ddotg membawa boory-bourg Wrg tak berhuga."

Sald b€rtda, "Yaog @cat- Ifcimah bc*ata, "Dirham

Palsiu-"l7ts

19810. fbnu Waki menceritakan kepada lomi, ia berkata: Abu Bakar

bin Ayrasy me,nceritakan kepada kami dari Abu Hushain,

dari Sa'id bin Jubair dan Ilaimab, riurayat Snang samal786

19811. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: BapaHnr menceritakan kepada kami dari

Israil, dari Abu Hushain, dari SaId bin Jubair dan Ilrrimatr,

Al Mawudi dalam A*Nuka wa Al llyror Qm) tu Ibnu Jauzi d^lam Zad Al
Masb(4D77).
Al Bagbawi dalm Ma'alim At-Tozil (3R19\.

Ibnu Abi Hdim dalam ta8ir QDln\ dm pcrkmmya Jfl yakni Lrur. Lihat

Al-Lbor Al AraD (entri: J-l).
Ibnu Abi l{dim dalam ta8ir (712192).

t7t3
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tentang firman-Nya, i:# -&,(Ji 
"Dan kami datang

membau,a barang-barang yang tak berharga,,, ia berkata,
"Salah safunya berkata, ,yang caeat,, dan yang satunya lagi
berkata,'Usang,. u tz8z

19812. ...dan dengan riwayat tersebu! ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Suftan, dari yazid bin Abi
ziyad, dari Abdullatr bin Al Harits, ia berkat4 ,'Maksudnya

mentega dan wol.ul7t8

19813. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AIi bin
Ashim menceritakan kepada karni dari yazid bin Abi Ziyad,
ia berkata: Seseorang bertanya kepada AMullah bin Al
Harits, ssdangkan aku ada di sisiny4 tentang firman-Nya,

tL., &,(i$ "Dan kami datang membawa barang_
barang yang tak berharga," ia berkata, "sedikit, barang-
barang orang badui adalatr wol dan mentega.,'tzte

19814. Ishaq bin Ziyad Al eaththan Abu ya'qub Al Bashri
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq
Al Balkhi menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin
Mu'awiyatr AI Fazai menceritakan kepada kami dari
Marwan bin Amr Al Adzri, dari Abu Isma'il, dari Abu shalih,
tentang firman-Nya, iiJ '&.(z.i ,,Dan kami datang
membawa barang-barang yang tak berharga,,, ia berkata,
"|.jldt (namapohon) dan biji-bijian yang hijau.,tTm

t787

l7t8
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2lgr), AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uytn(3/73),dan Ibnu Jauzi dalam ZadAl Masir (4D77).
Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3/73) danlbnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D77).

l7t9
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19815. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Yazid bin Al
Walid, dari Ibrahim, tentang firman-Nya, )r,4,9;
lLj "Oan kami datang membmta barang-barang yang tak
berharga," ia berkata, "Sedikit. Apakatr kamu tidak
mendengar firman-Nya, L.j;)?) l.jLiZ Mereka membacanya

demikian."tTgt

19816. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah
mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata, ,'Aku

tidak melihatnya kecuali sedikit, karena dalam mushhaf

Abdullatr 6511\6,yakni firman-Nya )L.j, .-nez

19817. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kauri dari Al Qaqa bin Yazid, dari
Ibrahim, ia berkata, "Sedikit, apakah kamu tidak mendengar

fi rman-Nya $1?, yzli?'l7 e3

19818. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Muhammad menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Al
Haddi, dari Sa'id bin Jubair dan Al Hasan, tentang firman-
Nya Si.j '&, "Barang-barang yang tak berharga."
Sa'id berkat4 "Yang usang." Al Hasan berkata, "yang
sedikit."l7e4

As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsw (4/576), dan ia menyatakan batrwa
dalam mushaf Ibnu Mas'ud disebutkan v(s l:ls J5,' tJ .r$. Demikian juga
Ibnu Katsir dalam tafsir (8167).
Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D192).

lNl
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19819. Ibnu Waki menceritakan kepada ka-i, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada karni dari yazi4 dni AMuIIah bin Al
Harits, ia berkata, ,'Barang-barang orang badui adalah
melrtega datt wol.' 1795

19820. Ibnu waki menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari bapaknyq dari Athiyalt ia
berkat4 "Dirham yang tidak bergujanlTe6

19821. Mubarnmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid,
tentang firman-Ny4 l*.j "fang tak berlurga,,, ia berkata,
"Se'likit'utzsz

19822- AI Hasan bin Mubarnmad menceritakan kepada kami, ia
berkata: syababah menceritakan kepada kami, ia bertafia:
warqa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari
Mujahid, tentang firman-Nya, lLi "y"rg tak berhogq,, ia
berkata "sedikig,I7st

19823- Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,
riwayat yang sama.lTe

Ibnu Abi Hatim dalam tafsn (72l9l) dan AI Mawardi dalam A*Na*a wa Al
WnQm).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir eDtg2\

Manardi dalem 1n-yu1, wa Al Uytn em).
Ibid.
Ibid.

IT,5

tvr6

t?,!n

l79t

t?!t)



Suroh Yrnrsrf

19824. ...ia berkata: Qubaishatr bin Uqbah menceritakan kepada

karni, ia berkata: Suffan menceritakan kepada karni dari

Yazid bin Abi Ziyad, dari Abdullah bin Al Harits, tentang

firman-Nya, ,L.X )4,(4 "Don kami datang

membawa boang-barang yong tak berhoga," ih berkata,

"Sedikit wol dan sedikit mentega"ltm

19825. ...ia berkata: Amr bin Atm menceritakan kepada kami, ia
berkata: Husyaim menceritakan kepada l<ami dari Manshur,

dari Al Hasan, ia berkata, 'Sedikit.'lt0l

19826. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, lCj "forg tak berhoga" ia

berkata, mSetlikit. rr I 802

19827. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 riwayat yang

sama.l8o3

19828. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami

dari Abu Hushain, dari Ikrimah, iaberkata, 'Cacat."

Sa'id bin Jubair berkata 'Palsu.'lEfr

It0l
l8@

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7?l9l) dao Al Mawardi delam An-Nukat wo Al
WnQm).
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7D192).
Mujahid dalam tafsir (400), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4D77), dan AI
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ulttut Q ru\
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam taftir (7 Dln).

1803
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lgS2g. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kemi, tL

berkata: Haiiqi me,nceritakan kepadaku dari Abu Bakr, dai

Sa'id bin Jubair, teNilang firman-Nya tL-| );.:4U,
"Don korri daug membawa boory-boury WB tak

berho ga" ia bertata, "Usang.' 
lto5

19330. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia ber}ma: Al

Muharibi memitakm kepada kami dni fumitir, ia

menduga Adh-Dhabhak berkat4 "Tidak l'k trlub

19831. Al Mutsanna menceritakan kepadakg" ia berlrg Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ta berke Husyaim

me,ngabarkan kePadakami dari Juwaibir, dai AdbDhahhah

ia berkata "Tidak 1r5tnlt07

19832. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkma: Lrbdah

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari AdFDhahhah

ia berkata, "Tidak laku, tidak berguna-nlu

19833. Diceritakan kqadaku dari At Husain bin Al Filaj, iaberkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid mceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengu AdhDhahhak

berkat4 tentang nrman-Nya,Ia, -r;J;"f"tuotg-fuotg

yang tak berhogc " n brkatry'Tidak 1"Ltn luD

19834. Ahmad bin Isha meoc€ritakan kQada karni, ia be,lkah: Abu

Ahmad Az-ZtttEl]Irl menceritakan k@a kemi, a tf,,j,rat,[,

Israil menceritakan kepada kami dtri Abu Hushain, dai Sa'id

Al Qnrthubi dalq,n Al Jani' li lh*on Al Qu'or QfZSq-
Al Mawardi dalam Arplluld wa Al IDan (1173)-

Ibid.
Ibid-
Ibid.

l8{rt
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bin Jubair, tentang firman-Ny4 ,L., );r4(,7 { "Oot
kami datang membawa barang-bmang yang tak berhoga"
ia berkata, "Yang cacat." Ilaimah b€*afia, "Yang
dibolehkan."lslo

19835. ...ia berkata: Israil menceritakan kepada l<ami dari Simalq

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dirham usang

yang tidak boleh digunakan kecuali nilainya dikuangi."ltll

19836. ...ia berkata: Israil menceritakan kepada l<ami dmi Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Dirham yang tidak boleh

digunakan kecuali nilainya dikurangi. " 
l8l2

19837. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata, "Dirham yang boleh digunakan.'t8l3

19838. Bisyr menceritakan kepada kami, ia be,lkata: Yaad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 )14,(4
)i;.j "Dan kami datang membawa barang-buangyang tak

berharga. " Maksudnya adalah sedikit.I8la

19839. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, riwayat yang srmaltrs

r8r0 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDlg2\Itrr Ibnu Abi Hatim dalarn tafsir (72l9l) dan Al Baghawi d,.tant Ma'alim At-
Taruil (31319).

rEr2 Mujahid dalam tafsir (400), dengan lafazh igt, dan Ibnu Abi lldim dengan

lafazh yang sama dari Ibnu Abbas (7D192).
rEr3 Kami tidak menemukan atsu imdalam referensi kami.
r8r4 Abdurrazzaq dalam tafsir (2D23).
rE15 lbid.
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19840. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z-aid berk,ata,

tentang firman-Nya llj &.($ "Dan trami datang
membmya buang-bmang yang tak berhorga,,, ia berkat4
"ie ;J adalah yang sedikil.r 1816

19841. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
Nyq )L.1 )if1,U; "Dan kami datang membmya

barang-barang yag tak berharga." Maksudnya adalah

sedikit, tidak mencapai nilai yang kami beli dari kamu,
kecuali kami diberi tambahan lug.""

Firman-Nya, ffif 6 *fi "Maka sempurnakanlah sukatan
untuk komi," denganny4 dan berilah kami dsngan itu apa yang kamu
berikan kepada karni sebelunnya dengan harga yang baik dan dirham
yang diperbolehkan, berlaku dan yang tidak ditolak. Hal itu
berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19842. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-
f.fya, Kif (1 .;;E "Maka sempurnakanlah sukatan untuk
kami," yakni, berilah 4pa yang kamu berikan kepada kami
sebelumnya, karena barang-barang kami tidak berharga. l8l8

19843. Ibnu Waki menceritakan kepada kafii, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

Ibnu Katsir dalam tafsir (3/66).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (Z2ln) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Itw, Ql73).
Ibnu Abi Hatim dalamta8ltu QDty2).

Iu6
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tentang firman-Nya, '5l/- 6 +fr "Maka sempttrnakanlah

sukotan untuk kami," ia berkata "Sebagaimana kamu

memberi kami dengan dirham yang lalar.'l8le

Firman-Ny^,tl$ 3:i;i "Dan bersedekahtah kcpada kami.'
Allah SWT berfirman, "Mereka b€rkat4 'Berilah kelebihan kepada

kami antara harga yang tinggl dan yang rendatr. Janganlatr kau

mengurangi harga yang kau berikan lantaran kurang baiknya barang

karni'."

<-6.j# ,+4-il'LL "sesungguhnya Atlah memberi

balasan lrepada orang-orang yang bersedekah." Ia berkata,

"Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang

memberikan kelebihan hartanya kepada orang yang membutuhkan."

Pendapat kami dalam hal ini sesuai dengan yang dikatakan

oleh para atrli tafsir, mereka yang berpendapat demikian menyebutkan

riwayat berikut ini:

19844. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, W 6:i;i "Dan bersedekahlah

lcepada kami," ia berkata, "Berikanlah kelebihan antara yang

masih laku dengan yang telatr uSang.nlEzo

19845. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

Ibnu Abi Hatim dalam taftir QDl92) dan Ibnu Athiyah dalanAl Muhsru Al
Wajb(3D76).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl%),Ibnu Jauzi dalamZadAl Masir (4D78),
dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhsro Al Wajiz (3D76).

l819
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kepadaku dari Abu Bakar, dari Sa'id bin Jubair, tentang
firman-Ny4 W ,3:i-nt |Krt 6 gil ,,Mai
sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah
kcpada kami." Maksudnya, janganlah huangi karni dari
harganya karena usangnya dirham k*rri.l82l

Para hali takwil berbeda pendapat tentang ii:tblr,apakatr halal
bagi para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW?

sebagian berpendapat bahwa tidak halal bagi seorang nabi
pun. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19846. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepada kar,i dari Abu Bakar, dari sa,id bin Jubair, ia berkata:
Nabi tidak meminta sedekatr sedikit gun, (dan) akan tetapi
mereka b:*^r,- i6r.il$ g +fi t*j );i4)$6-i1ilt .rifil q-w ,,Dan trami danng membawa
barang-barang yang tak berharga, mako sempurnakanlah
sulratan untuk rrami, dan bersederrahrah trepada rrami,
sesungguhnya Ailah memberi barasan rrcpada orang-orang
yang bersedekah.,, Maksudnya, janganlatr kurangi kami
harganya.1822

Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah sebagai berikut:

19847. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Ar easim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Diceritakan dari Ibnu
uyainatr, batrwa ia ditanya "Apakatr sedekatr diharamkan
bagi seorang nabi sebelum Nabi SAW?. Ia menjawab,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2192,2193).
Ibid.

tE2l

l8z2
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"Apakah kamu tidak mendengar firman-Ny q 'ffi 6 +fr
6.i-35i,+4'il' i,t W-,33;t3' Maka sempurnokantah

sulrotan untuk lami, dan bersedekahlah kcpada kami,

sesungguhnya Allah memberi balasan kcpada orang-orang

yang bersedekah'."

Al Harits berkata: Al Qasim berkata: Ibnu Uyainah

berpendapat bahwa mereka tidak mengatakan demikian kecuali

sedekah itu halal bagi merek4 yaitu para nabi. Hanya saj4 sedekah

diharamkan bagi Muhammad SAW, bukan bagi mereka

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud firman-Nya,

W 6aj6 "Dan bersedekahlah kepada kami," adalah,

bersedekahlah kepada kami dengan mengembalikan saudara kami

kepada kami. Berdasarkan riwayat berikut ini:

19848. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, W 6ai;i
"Dan bersedekahlah kepada kami," ia berkata "Kembalikan

kepada kami saudara kami."l823

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang kami sebutkan dari Ibnu

Juraij, meskipun memiliki alasan, namun bukanlah pendapat yang

terpilih dalam menakwilkan firman-Ny4 W 6:i;; "Dan

bersedelrahlah kcpada komi," karena sedekah menurut orang Arab

adalah pemberian seseorang pada sebagtan hartanya karena

menginginkan balasan dari Allah, dan sesunggutrnya setiap kebaikan

itu bemitai sedekah. Oleh karena itu, mengarahkan takwil ayat Al

rsz} Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Wu, Qru), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (4D78), dan lbnu Athiyatr dalam ,{ I Muh.oro Al Waib (31276).
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Qur'an se$ud kalam Arab dengan maknanya yang lebih dominan

adalatr lebih utama dan lebih sesuai.

Pendapat karni mengenai masalah ini sama dengan pendapat

Mujahid.

19849. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Qasim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwa bin Mu'awiyatr

menceritakan kepada kami dari Utsman bin Aswad, ia

berkata: Aku mendengar Mujahid ditanya, 'Apakah
seseorang dibenci ketika dalam doanya berkata, 'Ya Allah,
berilah sedekatr kepadaku?' Ia menjawab, 'Ya, karena

sedekatr itu bagi orang yang mengharapkan patrala'.utszl

ooo

5j$A'y*Y 31r,*c ?tt"J6
"Yusttf bql<ata,' Apal<ah l<amu mengetalrui (kejelel<mt) apa
yarrg tclahl<atrwlalql<frn terhadap Yusuf dmt saudmanya
l<ctikal,anw dnak mmgetaluri (akibat) puhntarwru itu'?"

(Qs. Yuusuf [12]: 89)

Abu Ja'far berkata: Disebutkan bahwa ketika saudara-

saudaranya berkata kepadanya" GS1.Z tt{r&j}6$"W6t
tt21 Ibnu Katsir dalam tafsir (8/67) dan As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur

(4ts77).
Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Ilun (3/73) mengeluarkan pendapat Ibnu
Juraij yang di dalarnnya mengatakan, "Dimakruhkan seseorang dalam doanya
berkat4 'Ya Allah, bersedekahlah kepadaku', karena sedekah adalah bagi
orang yang mengharapkan pahala." Pendapat inijauh berbeda dengan pendapat
Mujahid.



Surah Yrarsrd

6-#r5ig)4rt1 i,fr,* 335,'Krt 6 qfi )Li )rri,!)q *fi
"Hai Al Aziz, kanti dan kcluoga kami telah ditimpa kesengsaraan

don kani datang membau,a boong-barang yang tak berharga, maka

semptrnakanlah sukotan unruk kami, dan bersedekahlah kcpada

komi, sesmgguhnya Allah memberi balasan kepada orang'orang

yong bersedekah" (Qs. Yuusuf [2]: 88), Yusuf AS merasa kasihan

dan membuka apa yang mereka sembunyikan tentang masalatrnya

(Yusuf pada \raktu yang lalu).

Hd ittr b€rdasarkan riwayat-nwayat berikut ini:

19850. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata:

Diceritakan kepadaku bahwa ketika mereka mengatakan

perkataan ini kepadanya, ia pun terkalatrkan oleh dirinya,

maka ia melelehkan air mata. Alhirnya Yusuf membuka apa

yang disembunyil<an dari mereka A|,P(*SS
5# A'ty** "Yusuf berlrota, "'l'palah knmu

mengetahui (kcjelekan) apa yang telah kamu lalatkan

terhadap hsuf dan saudaranya l@til@ kamu tidak

mengetalrui (akibu) perbuatanmu itu'?" Ia tidak

menyebutkan k"pada saudara-saudaranya apa yang ia perbuat

terhadapnya ketika ia menghukumnya @unyamin), yaitu

untuk me,misatrkan antara ia dengan suadaranya (Yusuf),

ketika mereka melakukan apa yang mereka perbuat terhadap

Yusuf.lt25

19851. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

Itzn lbnu Abi llarim dalam taGir QDl93), Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
UW Qnq, dan Ibnu Jauzi dderrn 7ad Al Masir (4D79).
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kepadakami dari As-suddi, tentang firman-Nyq )t"Wc{!,?at$g;t-gtiui!6 ,Moko trcttka mereka masuk kc
(tempat) Yusrf mereka berrata, 'Hai Ar Aziz, trami dan
keluarga komi telah ditimpa kesengsaraan.,, (es. yuusuf
[12]: 88) Ia berkata: Ia pun berbelas kasihan kepada mereka
ketika itu, dan berkata kenlda merek4 ift(, # S S5j1F jASt*I ah,,yusuf bertwtu: ,Apatrah 

kamu
mengetahui (kcjerekan) apa yang terah kamu takukan
terhadap yusuf dan saudaranya kctika kamu tidak
mengetahui (akibat) perbuatanmu i14' p n1826

Takwil firman AIIah: Apakah kalian ingat apa yang karian
Iakukan terhadap yusuf dan saudaranya, ketika karian memisahkan
antara keduanya dan kalian melakukan perbuatan ketika kalian tidak
mengetatrui, yakni ketidaktahuan kalian atas akibat perbuatan kalian
kepada Yusuf, dan bagaimana nasibnya dan nasib kalian?

oo0

(t 'i 
6r'Ltr, ,iliYJ ::g"_t"; e{ <x; $6

i4 U-S iii <,b #5 * S,xylr a; ri,i

@ i{;=;iii
uMerr ela berlfra,, Ap at<ah tsrftu ini b mar.b enm yus$ ?,

Yusaf menjawab, ,Akulohyus-uf 
ilmr ini saudmalcu.

Senrngu hny a y'.Jllah tclah melimp aht<frn l<arunia.N y alnpfu l(anJi'.Ses,ngzhrryrbarangsiapdydrrgbqtakwa

r'zo Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7/2193).

-.@I
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ilmbqsabct, mala sesuTtguhnyd y'.J;lah fn& mefftif,-
rryi.alcm pahdt or(mg. ofitng y olng Wua baik."

(Qs. Yuusuf [12]: 90)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirrran: Ketika saudara-

saudara Yusuf berkata, J:";'-e'{6i;$L1 "Mereka berknta,

'Apakah kamu ini beno-benar Yusufz" Yusuf menjawab, "Ya' bI
'(1;liti €; 'iUf3q J4- "Ahttah yusuf dan ini saudoraht.

Sesungguhnyo Allah telah melimpahkan karunia-Nya kcpada komi."

Mempertemukan kami setelah kalian membuat kami tidak berdaya.

+5-; r*; ,lil "sesungguhnya barangsiapa yang bertakwa dan

bersabar," serta menyertainya dengan menjalankan kewajiban-

kewajiban-Nya dan me,njauhi larangan-larangan-Nya. f'fi;l 55
1J#14'C*= "Maka sesungguhnya Attah tidak menyia-nyiakan

pahala orang-orang yang berbuat baik" Allah tidak menghilangkan

pahala kebaikannya dan balasan ketaatan kepada-Nya terhadap apa

yang Dia perintahkan dan Dia larang.

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan eJ 63;
.11; "Apalah lramu ini benar-benar Yusufl"

Di kota-kota besar, membacanya 'LJJ "Apakah kamu ini."
Dalarn bentuk t#y"pertanyaan".

Diceritakan bahwa bacaan Ubay bin Ka'b adalah 
"-i 

'"i'Aii
'Atau karrru ini Yusuf'.



Tifu,s.Attu;

Diriwayatkan dari Ibnu Muhaishan, bahwa ia membaca G,;
e"iLff "Ku-,, ini benar-benar yusuf, dalam bentuk khofu,
bukan istifium.raT

Abu Ja'far berkata: eira'at yang benar menuntr pend4d
kami adalah qira'at yang membacdxtyadengan istilhov kar€na itulah
yang berdasarkan kesepakatan dalil yang menunjulkannya-

19852- Ibnu Humaid menceritakan kepada l*mi, ia bertda: salmah
menceritakan kepada lmmi dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ketika
ia berkata kepada mereka, St*+IA,;,i$e *SS5;V A "yusuf berkata, ,Apakah karu mcngetalad
(kcjelekan) apayang terah kamu rahtkan tertndq funtf do,
saudararrya kctika kamu tidak mengetahui (atdbd)
perbuatanntu itu,Z,, (es. yuusuf [12]: g9), tenmgkaplah
ketidakjelasan sehingga mereka mengenaliryra, dan merrdra
mempertegasnya dengan bertanya j7j- e{ AS,,A1rukalt
lramu ini benor-benar yusuf ."t82t

19853. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkara Ar Husain
-snssritakan kepada karni, ia berkata: Orang ),mg
mendengar AMullah bin Idris menceritakan kepadaku dai

tsn 
Sebagian kelompok membaca .llifi dengan dv t @nzah di_to*tfi.
Sebagian kelompok memasukkan kouf atfdi antara a.- t-*"a da di_
tahSQOrll.

Sebagi"n kelompok membaca dengan memudahkan yang kedna.:g
Ibnu Muhaishin, eatadah, dan Ibnu Katsir membaca.r4 dalaln bdtk W
datmen-ta'kid.
Ubay bin Kab membaca &j r:;t 1t c.bft. 1i54Ibnu Athiyah 69ll,[^Al ltfutwta

,* lKT,t"fffi,'Jm*'J ffr,fr JJ' ffi, wx#*,dalam Zad At Masb (4DBt).
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Al-Laits, dari Mujahid, tentang firmao-Nya, #i 61;, :iL
"Sesungguhrrya barangsiapa yong bertahwa dot bersobu,"

ia berkata, "Barangsiapa takut bermaksiat kepada Allah dan

bersabar dalam penjara u I 82e

ooo

<*b$k-ob1J;fii lpt;
uMqela bql<au,'Derri NW sesrzgguhnyc Nlah talnh

melebill<m lrafiw atas t<aarrl

dmr sesunggul*y a kzrrmi adalah or cmg- or (mg y utg kt saloh
(builoso).n

(Qs. Yuusuf [12]: 91)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Saudara-saudara

Yusuf berkata kepadanya, 'Demi AllalL Allah telah melebibkan atas

kamu terhadap kami, dan memuliakan kamu dengan ilmrl kesabaran,

serta keutamaat."

<*b.Afu- oLj "Don knri adnloh or(mg-

orang yang bersalah (berdosa)." Dia berfimran, "Dan apa Srang kami

lakukan terhadapmu ketika kami memisahkanmu dengan bapakmu,

saudaramu, dan lain-lain, adalah dosq yakni orang-orang yang

berbuat kesalahan. " Dikatakan, ;r+Ai- tjlrti,Vi'U* fW-'{Ji'd;.
.it-lr>1Di antara contohnya juga adalatr perkataan Umayah bin Al
Askar berikut ini:

-iI;';6ilc

tt2e Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4D52).



?ft6irAl/l.:I'lwfui

G.c)v*ni' l5 itrk ioV\,
"Orang-orang Muhaiirin telah menyimpan. ,i*, .ntUn, mereka

bersalah dan berdosa. "1830

Pendapat kami dalam masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19854. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata: Ketika Yusuf berkata kepada merek4 i'i:6 Jfi_Ul
.$ "Al*lrh Yusuf dan ini saudaraht." (Qs. Yuusuf [12]: 90)

mereka meminta maaf kepadany4 aal ji;l; 36 $Gijls
<$tiL oV$Sf "Mereka berkata, 'Demi Ailah,
sesungguhrrya Allah telah melebihkan kamu atas lmmi, dan

sesungguhnya lcomi adalah orang-orang yang bersalah

(b er dos a), " atas perbuatan kami terhadapmu. 1 83'

19855. Bisysr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, ;t3illT
U;';fr -ii;( i "Merelca berlata, 'Demi Allah,
sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas komi'. " Hal
itu setelah mereka memperkenalkan diri mereka sendiri. Ia

berkata, "Semoga Allah menjadikanmu seorang yang penuh

kasih sayang."1832

"'o Lihat bait syair ini dalam Majaz At Qur'an karya Ibnu Ubaidah (l/ll8), dan
redaksi riwayatnya sebagai berikut:

!tl1 uLr riJ !t 6ta} crl53 p4zr1l og

Bait ini ada pada Ibnu Athiyah dalam Al Muhanw Al Wajiz (3D77), riwayat
yang sama dengan Abu Ubaidah.

f lil fU* Jat;r:i dalarn Zad Al Masir (41253) dan lbnu Katsir dalam tafsir (8/69).
rE32Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QnDq.'
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€i';' # 8i 3i;.',1$ i# Qii{ J 6

@<**9i
uAtd ffu,n fl berlrnto 'Padahfrri ini tak adf, cqcacm
terhadap l<arru, mudah.mudalurt y'.Jilah mmgmnpuni

(l<*nw), danDtt adalahMalvPenyayang ili antara Para
penyayong!.'

(Qs. Yuusuf U2l:921

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Yusuf berkata

kepada saudara-saudarany4 a;35 'Tok ada cercaan'. Tidak ada

penggantian kepada kalian dan tidak ada kebusukan antara aku dengan

kalian berupa kemuliaan dan hak persaudaraan, akan tetapi kalian

mendapatkan ampunan dan maaf darilan."

Pendapat karni tentang masalah ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

19856. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman-Nya, a-;i1
'&{, "Tak ada cercaan terhadap kamu." Maksudnya, ia

tidak mencerca mereka atas perbuatan mereka.l833

19857. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Az-
Zubur menceritakan kepada karni tentang firman-Nya, {
i$'{& Aj| "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap

Itit3 Ibnu Abi Hatim dalam taftir Qf21.3r5).
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komu" ia bedr& Suqrm bcdr&, 'fidak ada celaan bagi
kalian."lg

19858. Ibnu Hrmaid menceritakan keeadakmi, ia berkata: Salamatr

menceritakan kqnda kami dai Ibnu rsfta+ tentang firman-
Nva, iS'# A;37 "podo M tni tak oda cercaan

terhadq karlnl.'ItdaksudnSna, Yusrtrbcdrat4 ,,pada hari ini
tidak ada celaan terhdry kalian m perh*an 1r1iuo.r:1835

19859. Ibnu Waki menceritakm kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan k€pada kami dni Asbdb dari As-Suddi, ia
berkatg 'IVI€r€ka meminta maaf k€pada yusut maka yusuf
berkar4 ilyr# O;57 'pdo twi ini tak ada cercaan
terhadq korru'- Yusrtr be*m, 'Aku tidak akan mengingat-
ingd kesalah hlim,."

Firman-Nye, <4*ji,€j1 .;i=F Xi :";_,, Mudah-
mudahan Allal, mengmlpoti (konu), do, Dia adalah Maha
Penyayang di otsa wa penyaymg." Ini merrryakan doa yusuf
kepada *r642-saudaeqra agar Alah mengmpmi kezhaliman yang
telah mereka perbud- Yusrfb€rkat4 "semoga Allah memaafkan dosa
dan kezhaliman kalian, sehinggA Dia akan menrfr4rinya"

<4,;g(i3J1'j{, "D@, Dta datoh Maha penyayang di
antua poa Wryrarrorg-" Ia berkm, "Allah adalah yang Maha
Penyayang di antara pra peNryra)rang bagi ormg yang bertobat dan
kembali kepuda ketaah dengan tobd dili maksiat"

It34

It35

Ibnu Abi Iratim datm ta8ir 0fngq, AJ lrfavadi daram An-Nukat wa Al
Ilyun Qn$, dan Al Baebawi dzll*m Ma'olim At-ToziI (3822).
AI Mawrdi dalmArrltuIdwaAl llyrm(316)da lrnu Karsir (3/69).



Surch Ylusuf

Hal tersebut berdasarkan riwayat berikut ini:

19860. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nyq <4r4i€5!6 FSi ri. "Mudah-mudahan

Allah mengamryni (kamu), dan Dia adalah Maha Penyayang

di antara ptra penyayan&" ketika mereka mengakui dosa

mereka.l836

ooo

. ,_?.

-))t)
6;,>Y.,1#&t_;iE tal'7,q$,iF'J

" P u gllah lwnu ilengan rcnr*law a b aiu ganfi slil ini, lalu
letald<anlah diale waiah o,ydilil, nrlrlr;i ia al<m rnelihat
l<en$ali;ilanbawalahkchmganwsenrumryalcepadaku."

(Qs. Yuusaf ll2l:93)

Abu Ja'far berkata: Disebutkan batrwa ketika Yusuf
memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, ia bertanya tentang

ayatr mereka, lalu mereka menjawab, "Ia kehilangan penglihatan

karena kesedihan." Yusuf pun memberi mereka gamisnya dan berkata

kepada mereka, ,#,lptl "Pergilah knmu dengan membawa baiu

gamisht ini."Hal tersebut berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

tot Ibno Abi Hatim dalam ta8lir QDl95,2lg6), Al Mawardi dalan An-Nukat wa
Al Uyun (3n6),dan Ibnu Kadir dalm tafsir (5169).
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19861. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-Suddi, ia
berkata: Yusuf bertanya kepada mereka, ,'Apa yang
dilalorkan bapakku sepeninggalku?,' Mereka menjawab,
"Ketika B,nyamin pergl, ia menjadi buta karena sedih."
yusuf berkata" -U. *-4# &tjiUri; ,$,irg-it
4;<-iyr\ ;,-j,V ,,pergitah kamu dengan

membawa baju gamisht ini, lalu letakkanlah dia ke wajah
qyahry,, nanti ia akan melihat trcmbali; dan boyalah

' keluargamu semuan)la kcpadalat.,,1837

Firman-Nyr, G,2Y- ,,Nanti ia akan melihat kcmbali.,, Ia
berkata, "Kembali bis_a.rnelihat.,' 4 try"- 

;\ ;.-!,V ,,Dan

bawalah *eluaigamu semuanya kepadarat., yusuf berkata,
*Datanglatr kepadaku dengan semua keluarga kalian.,,

ooo

-ri :7:,j c, 1;.1 ;L j!i) J6, i;i 45, t55
)tz) /1

):.-r;i:;)
"Tatl<ala l<nfilah itu telah l<ehar (dari negui Mesir) bql<ata

ay ah mu el<4'seszagu hny a al<u menchnn b ut y usuf ,
sekirmqa l<anyu tidak merwduhtu lemoh at<at (tenu t<arrru

rnetrrtbenml<mt alrut)' ."

(Qs. Yuusuf UZI:94)

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Onr96) dan Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir
(4D83).
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Abu Je'far berkata: Allah SWT berfinnan: Ketika kafilah

aoak-anak Ya'qub itu telatr pergi dari hadapan Yusul mereka

menghadap bapak mereka (Yaqub). Ya'qub lalu berkata, gr'4 i;
J,:'-i_'sesungguhnya aht mencium bau hsuf,," Disebtitkan batrwa

angin meminta kepada Tuhannya rurtuk mendatangi Ya'qub dengan

bau Yusuf sebelum kabar gembira itu datang, dan Dia

mengizinloonya, maka angin pun mendatanginya. Hal tersebut

bemdasadon riurayat-riwayat berikut ini :

19862. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu _Watrb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Sytraih

menceritakan kepadaku dari Abu Ayyub Al Hauzani, ia
berkata, "Angin meminta izin untuk mendatangi Ya'qub

dengan bau Yusuf ketika ia -lQgngirim gamis kepada

bapaknya sebelurn berita gembira itu daiang, kemudian ia

melakukannya, dan ya'qub berkata, '{i:7Ai'* 41Ot
gt^i 6 'sesungguhnya aht mencium bau fusif, sekiranya

kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu

membenarkan ahtl'. ilett

19863. Al Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Sinan, dari

Ibnu Abi Al Hudzail, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4

en$;tr-{i:7:-ier'4 qifi :A Ui7$tg3
"Tatkala kafilah itu telah keluar (dari negeri Mesir) berkata

ayah mereka, 'Sesungguhnya aht mencium bau Yusuf,

sekiranya kamu tidak menuduhht lemah akal (tentu kamu

membenarkan alat)'. Ia berkata, "Angin bergerak datang

r&rt lbnu Athiyah dalam At Muhorw Al Wajb (327g),Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masb (4D84), dan Al Baghawi dalam Mi,attn At-iaruil (3/323).
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dengan membawa bau yusuf dari perjalanan delapan malam,
malca ya'qub berkata, .b-r$ S ,{i illi_ ,g2 .l${ S;
'Sesungguhnya aku mencium bau yusuf,, ,rE rrryo kamu
tidak menuduhlw lemah akat (tentu kamu membenarlcan
ahtl'.rlere

19864. Ibnu waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku dari Israil, dari
Abi Al Hudzail, dari firman-Nya, fij

,Bl *t? "Tatffii+bfrtah itu telah kcluar (dar;;ir-),!t ailgi 'r, (dari negeri
Mesi)," iaberkat4,'Angin bergerak, maka ia datang dengan
bau gamis Yusuf dari perjalanan delapan malam.,r84O

19865. As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Fudhail
menceritakan kepada kami dari Dharar, dari Ibnu Abi Al
Hudzail, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata,

. "Ya'qub mendapatkan bau yusuf sedangkan jarak ia darinya
adalah-perjalanan delapan malrrrr.rr lt4l

19866. Ibnu waki dan Al Hasan bin Muhammad menceritakan
kepada kami, keduanya berkata: Su&an bin Uyainah
menceritakan kepada kami dari Abu sinan, dari Ibnu Abi Al
Hudzail, ia berkata: Aku mendekati Ibnu Abbas, kemudian ia
dit oyq "Dari jarak berapa jauh ya,qub mencium bau
Yusuf?* Ia menjawab, ,Dori perjalanan delapan malam.,, Aku
lalu berkata" "Itu berarti seperti jarak Bashratr ftr, 6.r1i1r.rrr8a2

It3e 
Ibnu Abi Hatim dalam tafsit (7Dlg7), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4Dg4),

,* ffif, 
Baghawi dalam Ma' al im .lrf ara it (3 /323).

r&tr lbid.tu2 lbid.
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l9867.Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Ibnu Abi Al
Hudzail, ia berkata: Teman-temanku berkata kepadaku: "Kamu

akan menemui Ibnu Abbas, maka tanyakanlatr untuk kami." Ia

berkata: Aku berkata: Aku belum menanyakan sesuatu kepada

Ibnu Abbas, aku hanya duduk di belakang bantalan, kemudian

orang-orang Kufah datang dan menanyakan sesuatu yang juga

lalu aku mendengarnya berkata,

'Ya'qub dapat-ineiiciimbau ga,qls Yusuf dari jarak pedalanan

delapan malam." Aku lalu berkata- "itu adaiah jixak antara

Bashrah dan Kufah.ule3

19868. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari

Dharar bin Marralu dari AMullah bin Abi Al Hudzail, ia

berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 'Ya'qub

mencium bau gamis Yusuf dari perjalanan delapan malam."

Aku pun berkata dalam diriku, 'Itu jarak antara Bashratr dan

Kufah."lE44

19869. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari

Su&an, dari Abu Sinan, dari Ibnu Abi Al Hudzail, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, i:a;'ry r4J al
"sesungguhnya aht mencium bau Yusuf,," ia berkata, 'Ya'qub

mencium bau gamis Yusuf dari perjalanan delapan malam."

Ib,nu Abi Hatim dalam taftir (7D197') dan Su$an Ats-Tsarui dalam tafsir (146,

147).
Ibid.

Ita3

!?ta
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Ibnu Abi AI Hudzail berkara- Ak. lalu berkata kepadanya,
"Itu seperti antfla Bashrah dan Kufah., Redaksinya milik
hadits Abu Kuraib.re5

19870. AI Husain bin Muhamrnad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ashim dan Ali menceritakan kepa.da kami, keduanya
berkata: Syubah mengabarkan k€pada kami, ia berkata: Abu
Sinan mengabartan kepadakt ia bertara: Aku mendengar
AMullah bin Abi Ar Hudzail dri lbnu Abbas, tentang aya!
A,,ier 4l jt "&swtggulagn aht mencium bau
Yusuf,,' ia berkda "Ia menci,m ba,nya dari perjalanan antara
Bashrah sampai Kufah."lt{5

19871- Al Mutsanna me,nceritakan keparrakq ia berkata: Adam Al
Asqalani menceritakan kepada krmi, ia berkata: syu'bah
menceritakan kepada kami, tL berkata: Abu Sinan
menceritakan kepada l,mi, ia berkata: Aku mendengar
Abdullah bin Abi Al Hudzail menceritakan dari Ibnu Abbas,
riwayat Srang samal&7

19872. Abu Nu'aim me,lrceritakan kellada kami, ia berkata: Sufyan
menceritakan kepada l63mi dari Abu Sinan, dari Abdullatr bin
Abi AI Hudzail, ia berkara: I(mi bersama Ibnu Abbas,
ke'mudian a be*ata t€Nilang firman-Nya, 'el 4-I el
J',i ,sestnguluya aht ruttciun bou yusufj,ia berkat4
"Ia (Ya'Erb) menci,m bau gamisnya dari perjalanan delapan
malam.,lffi

rbid
rbid
Ibid-
Ib^ Abi llatim datam taah eZrm dm Ihr Ja,zi daram hd At Masir
@r2u).

ItaS

lw
lu?
Ittt
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19873. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Israil

mengabarkan kepada kami dari Abu Sinan, dari Abdullah bin

Abi Al Hudzail, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas

berkata, tentang firman-Ny4 i;i.j3tl55 "Tatkala

kafilah itu telah keluar (dari negeri Mesir)," ia berkata,
*Ketika kafilah itu keluar, angin berhembus dan ia
mendatangi Ya'qub dengan membawa bau gamis Yusuf.

Kemudian ia berkata, -"ii 6-{i :7:"ie I ;L
'Sesungguhnya aht mencium bau Yusuf,, sekiranya knmu

tidak menuduhht lemah akal (tentu kamu membenarkan

aht)'. Ia (Ya'qub) dapat mencium baunya dari perjalanan

delapan malam."l849

19874. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa jarak antara

keduanya pada waktu itu adalah 80 farsafih, Yusuf di negeri

Mesir dan Ya'qub di negeri Kan'an, dan itu harus ditempuh

dalam waktu yang lama.l85o

19875. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, 'e, Gg Al
, -^'l"sesungguhnya aku mencium bau Yusuf" ia berkata,

'Telah sampai berita kepada kami bahwa jarak antara

keduanya pada waktu itu adalatr 80 farsakh, dan ia (Ya'qub)

It49

lt50
Abdurrazzaq dalam taftir Q1224) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qnl97).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Q1323) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(8t70).
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berkata, , 'r',ig, # Sl ,sesungguhnya aku mencium
bau Yusuf. Sebelum itu, telah terpisatr darinya 77 tah,m.,,t85l

19876. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Abu sinan, dari Abdullah bin
Abi Al Hudzail, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, jj
J''Le"8 ,,Sesungguhrrya aku mencium bau yusuf,,,,

ia berkata, "Ia mencium bau gamis (milik yusuO dari
perjalanan delapan hari. rr lssz

19877. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Abdullah bin
Abi Al Hudzail, dari Ibnu Abbas, tentang firman_Nya, glj
iJ:14:;t ,,Tatkala ka/ilah itu telah lceluar (dari negeri
Mesi)," ia berkata, "Ketika kafilah, keluar angin berhembus,
kemudian (angin) pergi dengan membawa bau gamis yusuf
kepada Ya'qub, maka ia (ya,qub) berkata, gr 4 Oy
Jfl'sesungguhnya aht mencium bau yusnf-la berkata,
'Ia (Ya'qub) mencium bau gamisnya dari perjalanan delapan
h"i'rrl853

19878. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata,
"Ketika kafilah keluar dari Mesir, ya,qub mencium bau
Yusut maka ia (ya,qub) berkata kepada anakny4 -{{ a:
-b-tti 6"rii :1:"iA,sesungguhnya aku mencium bau

Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Ar wajiz (3127g) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(8t70).
Ibnu Athiyah dalam Al Muhoro Al Wajiz (3D75).
Ibid.

It5l

It52

It53

l_.

--{-e5e_l



Snrch Yrnrsuf

Yusul seHrarya kamu tidak meru&thht lemah akal (tentu

kamu membenarkan akul'. ,dest

Adapun firrran-Nya, *t^$6,ii "SeHranya kamu tidak
menuduhht lemah akal (tentu kamu membenokon afu)," maksudnya

adalah, seandainya kalian tidak mencelaku, menganggapku lemah,

mengecamku, dan mendustakanku Diantaranya adalah bait syair

berikut ini:

.rc, "f , . ':stA €tl ,t irU '..r-:U

"Wahai temanht, ia menyeru dan melemahkanht, maka tidak ada

masal ahht yang terlayat dengan tertolak "r8s5

Dikatakan ,iSJt 6d il( "4Lu merusak masa fulan," dan itu jika
merusaknya.

Contoh lainnya adatah perkataan Ibnu Muqbil berikut ini:

tif o, icyr ;;k q 'i$;trf t ,fu;U
"Biarlran masa melakukan apayang ia kchendaki, karena jika ia

hendak melemahkan manusia maka ia akan melemahkannya."lss6

It54

It55

?)I6u

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn Qn7).
Bait syair ini milik Had bin Syukaim Al Adwi, 5s[agaimana pada Abu
Ubaidah delarn Majaz Al Qar'an (l/318). Bersamanya riwayat bait berikut ini:

,Ut jgr.:'U truJt Cr*S 4jbr 6Le u-

Bait syair ini juga terdapat pada Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun
Ql77), Al Qurthubi dalam Al Jan{ li Ahken Al Qw'or (9D60), dan Ibnu Jauzi
dzlamZad Al Masir (4D85).
Bait syair ini milik Tamim bin Ubay 

-Ibnu 
Muqbil- dan merupakan akhir

qasidah-nya tentang fathr (kemuliaan) dari Bahr Ath-Thav,il, yang redaksi
awalnya yaitu:

rrrc qJLlr J, rfr1 rll rdf g4f .lb p-1 grl

1316 detan Diwot:
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Para ahli takwil b€rbeda pendapat tentang maknanya-

Sebagian berpendapat bahwa adalalL ii'fuirf ii
"seandainya kalian tidak menganggapku bodoh-" Berdasa*an
riwayat-riwayat berikut ini:

19879. Ibnu waki menceritakan kepada l<ami, ia bertata Ibnu
uyainah menceritakan kepada l*mi dari Abu sinan, dari Ibnu
Abi Al Hudzail, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, irf ii
gtei "sekirorqru kamu tidak memduhht lemah akat (tentu
kamu membenarkan aht)," ia be*at4 "Kalian
menganggapku bodoh. rrl t57

19880. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata- Waki
menceritakan kepada kami, Ibnu waki menceritakan kepada
karni, ia berkata: Bapalftu menceritakan k€pada kami dari
Israil, dari Abu sinan, dari Ibnu Abi Al Hudzail, dari Ibnu
Abbas, riwayat yang samalt58

19881. ..-dan ia berkata: Bapakku menceritakan kepuda
kami dari S,ffan, dari Khushaif, dari Mujahi4 tentang
firman-Nya y:fr6'Oti:tt ',sekirarqn kamt tidak rurruduhht
lemah akal (tentu kamu membenskmt afu)," ia berkata,
"Kalian menganggapku bodoh. n I 8se

u-tl c.urq .ttJlt Lilt Et

Lih*.Diwan(58).

PIli"ijoe" adap,da Ibnu Athiyah datan Al Muhryro Al vaib (3D7g) dn
Al Qurthubi dalam Al Jmti, li Ahkant Al eur'm ef26D.
Ibnu Abi Hatim dalam taftir Qt2l98), Al Mawrdi d-rrm ArFmtLa wa Al
UW QnD, dan lbnu laua dalam Zad Al Masir (4DE5).
Ibid.
Sufinan Ats-Tsauri dalam taftir (146) dan Al Mawardi aohm AtNaLat wa AluwQnT.

It57

t&tt
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19882. Al Mutsanna dan Ali bin Daud menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: AMullah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari
Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 otL-{ii irf IiJ ,,SeHrarqta

kamu tidak memtduhht lemah akal (tentu kamu

membenokot aht)," ia berkata ng1.-i#$ .kalian

menganggapku bodoh'. " 
lffi

19883. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritakan kepuda kami dari Abu Sinan, dari Abdullah bin
Abi Al Hudzail, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, i,f U
gsfrt "sekirarqru kamu tidak menuduhku lemah alcol (tentu

kamu membenukon aht)," ia berkata, *Seandainya kalian
tidak menganggapku bodoh. " 

186r

19884. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad
menceritakan kepada kami, Al Mutsanna memceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Nu,aim menceritakan kepada
kami, keduanya berkata: Suffan menceritakan kepada kami
dari Khushaif, aari Mujatrid, tentang finnan-Ny4 ):!&i'ol lJ'rt

"Sekirarqn konu tidak menuduhht lemah alcal (tenn kamu

membenarkan ahr," ia berkata, "Seandainya kalian tidak
menganggapku O odon. " 

ttu'

Ibnu Jauzi dalam tud Al Masir (4D85).
Ibnu Abi Hatim dalam reftir (7Dlgs) dan Al Mawrdi dalam An_Nukat wa Al
Wn(3/77).
Suffan Ats-Tsauri ddam taftir (146) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Ar
Uyun(3177).

1860

It6l
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19885. At Mutsanna meNrc€ritakan kepadakq ia bextata Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: syuraik
menceritakan kepada kami dari Abu sinan, dai sard bin
Jubair, dai Ibnu Abbas dan Salim bin Sa,i4 te'ilang fi,-m-
Nya p!# i,f ii "sekiratrya kamu tidak nerudhht lenalr
akal (tenn korru membenokot aht)." salah smr dari
keduanya b€rkat4 ..Kalian menganggapku bodoh-,,
sementara yang satunya lagi berkata, "t;1fu3 .karian

mendustakanku:.nlt53

19886. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata HusJraim
menceritakan kepada kami, ia berkata: AMul rdalik bin Abi
Sulaiman menglbgkan kepada kami dari Ath4 t€ntang
firman-Nya, 9tr bf Ii ,,Sehirarqn kamu tidak merruduhht
lemah akal (tentu kamu membenokon aht)," ia be*ata,
"Seandainya kali41 tidak mendlstakankg, seandainya kalian
tidak menganggapku bodoh. " 

I 8fl

19887. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid bin
Hanm menceritakan kepada kami dari AMul Marik, dari
Ath4 ia berkata "Kalian menganggapku bdoh."lsos

19888. Bisyr me,nceritakan kepada kemi, ia berkda: yazid
menceritakan keFda kami, ia berkata: Said me,nceritakan
kepada kami dari aatadah, tentang firman-Nya I e,_fitni tj
"sekiranya knru tidak meruduhht lemah akal (tertu koru

Ibnu Abi Ildim dal@ ta8fu ODI9S) dan Al lt[a\r,a]di ddnrt Ar*Irttkd wa AlUwrQlm.
IbNu Abi lrdim datam ta&ir e2lgt) dan Ibnu Jauzi dat@ zad AI Mdt(u2ts).
Ibid.

ItGt
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membenarkan aht)," ia berkata, "Seandainya kalian tidak
mengen ggaplan bodoh.' I 866

19889. Muharnmad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya" 9t:.1-rf bt :t'3.

"Sekirarqta knnu tidak menuduhht lemah akal (tentu kamu

membenokan aht)," ia berkata, "seandainya kalian tidak

menganggapku bodoh. " 
I 867

19890. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Israil
mengabarkan kepada kami dari Abu Sinan, dari AMullah bin

Abi Al Hudzail, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas

berkata, tentang finnan-Nya, 9t7-ri irf Ii "sekiranya kamu

tidak menuduhht lemah akal (tentu kamu membenorkan

alan)," ia berkata, "Kalian menganggapku bodoh.'1868

19891. Al Hasan bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syababatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Warqa menceritakan kepada kalni dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, g::& i,f U "sekiranya komu

tidak menuduhht lemah akal (term kamu membenrkan

aht)," ia berkata "Hilang akalnya'186e

19892. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami: ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid,

Ibnu Jauzi d^lanZad Al Masir (4D85).
Ibid.
Abdurrazzaq dalam taftir QD24) dan Ibnu Abi Hdim dalam tafsir (7D198).
Mujahid dalam taftir (400) dan Ibnu Jauzi dalamTadAl Masir (4D85).

t866

1867

l86r

tE69
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tentang firman-Nya" gtl-{it bf &j ,,Sehiranya kamu tidak
menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan alat),,, ia
berkata, *Telatr hilang 4kalny6.,r I 870

19893. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid.
AI Mutsanna menceritakan kepadalar, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatl
menceritakan kepada kami dari w*qq dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujatrid, tentang firman-Nya, 9j3--fr 011'rt ,,sekiranya

lramu tidak menuduhht remah akar (tentu rramu
membenarkan ofu)," ia berkata, .,Telah hilang skalny4.',tszt

19894. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku {ari Ibnu Jwaij, dari Mujatrid, tentang firman-Ny4
923.-{;i o( V ',sekiranya kamu tidak menuduhht lemah akal
(tentu kamu membenarkan rhr);,,ia berkata, ..Seandainya

kalian tidak berkata, ,Hilang 6Lu1*u:.rrl872

19895. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salamah
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firrran-
Nyq g.rfii btt'tt "sehiranya kamu tidak menuduhht lemah
akal (tentu kamu membenarknn ol*),,,ia berkata, " i,i&j
n:fut 'Seandainya kalian tidak menganggapku lsmah:.nr873

rtz)
ItTt
It72

It73

Ibid.
Ibid.
rbid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (3/77),AI Baghawi dalam Ma,alim
At-Taruit et325), dan rbnu Athivah aiarr)t uii*r* it iiii(,lp;e1.
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19896. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid btkata,
tentang firman-Nya, ir;r-{if tf iiJ "sekiranya kamu tidak

menuduhht lemah akal (tenn komu membenarkan aht)," ia

berkata' "Orang yang tidak memiliki akal disebut llilir. Ibnu

Taidbertat+ "Orang yang tidak berakal.'I874

Ahli tala ril lain berpendapat bahwa maknanya adalalu ilf IiJ
)i1Jt "Seandainya kalian tidak mendustakanku." Berdasarkan

riwayat-riwayat berikut ini :

19897. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin

Amr Al Kalbi menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari

Salim, tentang firman-Nya, ot;Jit'of l:i "sekirarqru pamu

tidak menuduhka lemah akal (tentu kamu membenarkan

aht)," ia berkata, "Kalian mendu*takan."It75

19898. ...ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Asbath,

dari As-Suddi, ia berkata, "Jika kalian tidak menganggapku

pikun dan berdusta."1876

19899. ...ia berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada

kami dari Ibnu Jwaij, ia berkata: Telatr sampai kepadaku dari

Mujahid, ia berkata, "Kalian mendustakanku.u 
lE77

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Qzlgs) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhurar Al
WajE(3D79).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyan Ql77) dart Sa'id bin Jubair dan Adh-

Dhahhah.
Ibid.
Ibnu Abi Hatim dalam aftir (7D198).

rt74

It75

It76

8n
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19900- ...ia berkata: ubdatr dan Abu Khalid menceritakan kepada

kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, ,'Karian

mendustak*rku.nl878

19901. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: ubaid bin sulaiman
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhalthak berkata, tentang firman-Nyq g5l__fiill l.;
"seHranya kamu tidak menuduhku remah akor (tentu kamu
membenarkan aht)," ia berkat4 "Karian mendustak-.nr87e

19902- Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha,
tentang firman-Nya, )j&l ;)f &j ,,Sekiranya kamu tidak
menuduhku lemah arrar (tentu rramu membenarrran aht),,, ia
berkata, "Kalian menganggapku bodoh atau berdurlu.nr880

19903. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan
kepadaku dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nya, g.r1#'ol l'j ',sekiranya *amu tidak menuduhku lemah
akal (tentu lamu membenarlcan alru),,,ia berkata, ,,Kalian

mendustakan.ulE8l

'm Al Mawardi daram An-Nukat wa At uyun e/77) danlbnu Jauzi daram Zad ArMasit@nE$.tw lbid.

l3 n*AbiHatim dalam tafsir (?nltr;8).Ittr lbid.
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Ahli talo ril lain berpendapat bahwa malmanya yaitu, o:;i6
"Kalian menganggap pikwr."

lgg}4. Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil

menceriatakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Muhjahid, tentang firman-Nya" 1t:rit:)f )it "Sefiranya

lramu tidak memtduhht lemah akal (tentu kamu

membenarkan alan)," ia berkata "seandainya kalian tidak

me,nganggapku pikun. " 
IE8z

19905. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Yatrya dari

Mujahid, riwayat yaog sama.t883

19906. Bisyr menceritakan kepada kami, . ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadatr, dari Al Hasan, ia berkata, "Kalian

menganggap pikun.' I 8E4

lgg}7. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Asyhab

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman-

Nyq |.rfii:)f $ "sekiranya kamu tidak menuduhku lemah

akal (tenn lamu membenarkan aht)," ia berkata, "Kalian

menganggap pikun.' I 885

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir QDl98) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(4D85).
Ibid.
Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (4Dt5) dan Ibnu Athiyatr dalam Al Muhsro
AlWajb(3D79).
rbid.

Itt2

Itt3
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l8t5
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19908. Al Mutsanna menceritakan kepadakrl ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Abu Al Asyhab dan lainryra

dari Al Hasan" riwayat yang sr-a.ltt6

Kami telatr jelaskan batrwa asal kata fibr aaaan 3, 'ifr. r*a
memang demikian adanya, maka kelemahan'kepikunan, rcaustaan,

dan hilangnya akal, serta semua makna i, :ifr mastrk dalam 1-*3r,
karena asal semua kata tersebut adalah i, ' iir, aan 3, :;ir pada b;an
adalah kepikunan, hilangnya akal, dan kelemahan. Sedangkan dalam

perbuatan adalah dusta dan cela dengan kebatilan. Oleh karena itu,
Jarir bin Athiyatr berkata:

t trtf, 6rlt JtL t:r*'l- i>tli' G'> j;G 6-

"Wahai pengfuitih ia menyeru kepado orang yang dicela dan ia
menahan, nafsu menjadi lama dan kamu memperpanjang celaorr'tg8l

Maksudnya adalah celaan. Jadi, jelaslalU karena sebagaimana

telatr kami jelaskan, bahwa pendapat sekitar firman-Nya, gft tt ):tt
"Sekiranya kamu tidak menuduhht lemah akal (tentu kamu

membenarkan aht)," berkisar pada perbedaan pernyataan takwilnya,
namun maknanya berdekatan. Semuanya mengandrmg zhehh vyvl

Itt6 Ibnu Jauzi dalam fud Al Masir }4DSS).

"t' Bait syair ini diambil dari Diwan (132), dari qosidohyang berjudul .trr drjuitr
yang redaksi awahya yaitu:

ujCrr, g! pl rr}i[:,h J5l69t
U.J? rrt Uf,. .r, t J. Ua.b, \/r_{r Otr

RedaIGi dalam Dnlol yaitu:
r,r-t1 6151, dJft JU urltj irrlt br 6Le rr-

Bait syair ini juga t€rdapat pada Al Mawardi dalam A*Nuha wa Al Uyn
(3t77).

i
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karena dal,m ayat tersebut tidak ada dalil yang menunjukkao batrwa

yang dimaksud adalah sebagian saj4 tanpa sebagian yang lain.

ooo

@*Sa$i,;1 ,i$iie$6,

"Kehrcrganyabql<nar'DeniAl@sesungtrhrryal<alttu
masih dalcnr lcel<eliru,amu torrg dahtrtltt' ."

(Qs. Yuusuf [12]: 95)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirrran, "Anak-anak yang

kepadanya Ya'qub berkata, -b# J -.ii "Ai A --{{ a;
'sesungguhnya aht mencium bau Yuul sekiranya kamu tidak

menuduhht lemah akal (entu kamu nembenarkan aht)'-" (Qs'

Yuusuf ll2):9$ Maksudnya, demi Allalu wahai bapalq kecintaanmu

kepada Yusuf dan ingatanmu kepadanya, dalam kesalahan dan

kekeliruanmu yang duft1 karena kamu tidak melupakannya, dan

janganlah kamu menghibur dirimu sendiri tentangnya.

Pendapat kami dalam masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil. Berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

lgg}g. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Affiullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fimran-Ny4 *1fi 6{tr" .i elfii}f "K"t *gonvo

berkata, 'Demi Allah, sesunggulurya kamu masih dalam

kekcliruanmu yang dahulu'. " Ia berkata, "Kesalahanmu yang

dt lu.'ltt8

rstt Ibnu Abi tlatim dalam taftL QDlgS), Al Mawardi dalam An-Nukat wo Al
Uyu QnE),dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (41286).



?fr{rtuAl/r,:lhatui

1910. Bisyr meNrceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada karni, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami dari eatadah, tentang firman-Nya, $fi rJ6

,.*1fr Adtr" ;$ ,,Keluargonya 
berkata, ,Demi Allah,

seflnggiurya kamu masih dalam kekeliruanmu yang
dahulu'-' ldaksudny4 karena kecintaanmu kepada yusuf,
kamu tidak mel,pakannyadantidak menghibur diri sendiri.

Mereka lalu berkata kepada bapaknya dengan menggunakan
kata yalrg kasar, yang tidak layak bagi mereka ,ntuk
mengarakannya kepada bapak mereka sekaligus seorang nabi
AS.lrre

l99ll- Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
menceritakan kepada kami dari Asbath, dari As-suddi,
rexttans firman-Ny4 ,r*Ai Adi" ,i jg ;tr iJ6
"Keluuganya berkata, ,Demi Allah, sesungguhnya kamu
masih dalam kckcriruanmu yang dahuru'." Ia berkata,
"Terhadap keadaan yusuf. u I Eeo

l99l2- Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad
menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan
kepada kami 166619 firman_Ny4 Ad{" ,i ji; 

$:6 $6
f-*aii "Keluuganya berkata, ,Demi Allah, sesungguhrrya

konu nasih daram kekzrirtnnmu yang dahuru,.,, raberkat4
"Karena kecintaanmu kepada y*rg. rr I sel

rta9

Irq,
ttgt

Ibnu Abi Iratim daram tafsir et2rgg,2rgg),Farfirurrazi dalam ta&ir (rg/2r2),de AI I\tawudi ildam An-Nuka wa At Uytn (3175).
Ibnu Abi lldim dalam ta8ir O nlDD.
srsl- Ab-Tsauri dalam_taBir ( tlli, atMawardi dalam An-Nukat wa Ar lJyun
Qnt), dan At qfitubi aqt"m il tint li Ahkan Al eur.m tgiit>. 

-



Surah Yltsuf

19913. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar
menceritakan kepada kami dari Suffa'n, riwayat yal^-

,um*'82
19914. Al Qasim menceritakan kepada lgmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya' $ Ji;ifriJl
,-{ni Agi" "Keluoganya berkata, 'Demi Allah'

sesungguhrrya kamu masih dalam kekcliruanmu yang

dahutu'. " Ia berkata, "Dalam kecintaanmu yang lalu"l8e3

19915. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman-

Nvq ,-*Ati AdS" 4 jil$frij| "K'tu*go"vo berkata'

,Demi Allah, sesunggulmya kamu masih dalam kekeliruanmu

yang dahulu'. " Maksudnya, ingatanmu kepada Yusuf adatalt

kekeliruanmu terhadaPnYa 
I s

19916. Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada ka-i, ia berkata: Ibnu 7-aid berkatao

tentang firman-Ny4 i+5fi 6f{" ;i ii; ttr iJ6

"Keluarganya berlrata, 'Demi Allah, sesungguhnya kamu

masih dalam kckeliruawnu yang dahulu"" la berkata

"Maksudnya, kesedihannya yang datrulu kepada Yusuf dan

kekeliruanmu yang dulu, adalah kesalatranrru yang dulu'"18e5

ooo

i

I
.{

"'lld'-l
\

1892

It93

Itgt
It95

Ibid.
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyut (3rS) dari Qaadah dan Suryan Ats-

Tsauri.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (7D199)-

Al Mawardi dalam An'Nukat wa Al UW, QITS), Ib'nu Jauzi daEP Zad Al
Masir (4D86), dan Al Qurthubi detEn At Janti'li Ahko" Al Qr'a(9D61)'


